
 םיובנירג ןתנוי

 | ל האלה המו-טועוימ תלשממ
 ,תמצמוצמ היצילאוק תמקה לע הנידמה אישנל העידוה ריאמ הדלו 1
 עובקל ידב ,םימי ל אישנהמ הלביקו ,תסנכ ירבח 58 לע תנעשנה 4
 תו1וםל יכ ,תווקל היה רשפא .האבה הלשממה לש ישיאה הבכרה חא
 רוויחה לש ימוק־יגארטהו דבוכמ־יתלבה הזחמה קספיי חמ ןמדל
 יב ,העידוה ריאמ הדלוג :היה ךכ אל םלוא .ל״דממח רחא שקיעה
 ,םישייואמ יתלב םייתניב וראשיי תאצויה הלשממב ל״דסמה יקית
 ל "דסמהו "הדזבע״ה ןיב םיעגמה .הלשממל רווחל ל״דפמה ליאותש דע
 והימ" הלאשב "תלאוג" החסונ שופיח אוה םנכותש קפס ןיאו םיכשמנ
 ראשית יביטברסנוקהו ימרופרה םימרוה לש השבכה םגש ךפ ,"ז ידוהי

 .עבש היהי יסקו־חטרואה באז,ד םגו המלש

*** 

 ןויגהה ףקותב ,םיכירצ ויה ולוכ "ךועמ״ה .רתיאו ריאמ הדלוג
 ענכיהל (1 :הלאה םיכרדה עבראמ תחאב הכילה לע טילחהל ,טושפה■
 םוריח ,דוכיל תלשממ םיקהלו י״פוו ל״דפמה ,"דוכיל״ח לש םתעיבתל
 רתוול וכמ האצותכו ,תסנכ ירבח 107 לע תנעשנה ,חימואל־תודחא וא
 לש תוינידמ השעמל להנלו םולשה ןיינעב תילארשי המזוי לכ לע
 הדלוג חא ךרבל שי .םולש ירדסהו םולש לע מ״ומב םילושכמ תמרעה
 ל״דפמל ענכיהל (2 .וז ורד וחדש לע ״ךרעמ,,ב בורה תאו ריאמ
 64 לש בור לע תנעשנה הלשממ םיקהלו םייסקודוטרואה םינברלו
 תימרופרה תודהיה םע ערקל םורגל וכ י״עו (ע״ל ילב) תסנכ ירבח
 םלועבו בחרה םלועב ,לארשיל רוצילו ב״הראב תיביטברסנוקהו
 החדנ הז ןורתפ .תיטאדקואית הנידמ לש תילילש תימדת ,ידוהיה
 ךישממ ׳ךועמ״ח .יפוס ןפואב אל יכ סא ,ריאמ הדלוג י״ע םייתניב
 םירשל םייוניפ םיקית השולש הריאשמ הדלוגו ל״דפמה םע מ״ומב
 תנעשנה ,ינולא.תימלוש םעו ע״ל םע היצילאוק םיקהל (3 .ל״דפמה ןמ
 לוכי היח תאזכ הלשממבש חינהל שיו) תסגכ ירבח 61 לש בור לע
 דועב תכללו תינימשה תסנכה תא רזפל (4 .(״דקומ״ גיצנ םג ךומתל

 ,תושדח תוריחבל םישדוח השולש

 "ךרעמ״ה לשי טועימ תלשממ :ישימח ןורתפב הרחב ריאמ הדלוג
 יהוז ,ןורתפ הזשמ רתוי ,השעמל .תסנכ ,ירבח 58 לע תנעשנה ,ע״לו
 םע תירוטסיהה תירבל תונמאנ הפידעמ הדלוגש עודי .ןורתפה תייחד
 לש הנוצרל שי ,1973 רבוטקואב 6 זאמ ,ןורחאה ןמזב םלוא ,ל״דפמה
 לוכהש הצור חתיה ריאמ .ג .תוערואמה לע רתוי הנטק ,רעפשה זודלוג
 לכל בור שארמ חטבוי הב הלשממ םוקחשו ,המחלמה ינפל ומב ראשיי י
 הצור איה ןיא ןכ לע .ילילגו ןייד ןיבו הניב ומכסויש תועצהה

 בור היחי הב ,ינולא תימלוש לש העונתהו ע״ל םע קר היצילאוקב
 , ץ םתעיבתל ענכיהל איה תברסמ םג ןכ לע ;המעטל ידמ תוינוי תועדל

 םיקהלו רמה ןולובזו ןורש קירא ,רימת ,ןיגב• חסנכה־־ירבח לש
 אל יכ םא ,התעדל ידמ יציב בור היהי תב ,תימואל תודחא תלשממ
 םע "תירוטסיהה תירבח" לע רומשל חצור הדלוג ,ןייד לש ותעדל

 • לאםר ;כ״חב הבהאתהש ינממ אלו הירוטסיהה ללגב אל ,ל״דסמה
 הימעטמ חל רתויב חונה אוה הזח ףתושתש ינפמ אלא ,גרוב רשב וא

 ן •: םיעבקנ םירבדה ןיא ,ונרמאש.יסב ,םלוא .דחי םג םייטילופו,םיישיא

 וי

 לש השדח העיס המק ל״דפמב .ריאמ הדלוג לש הנוצר יסל דוע
 תימואל־־תיתדה הגלפמל הביתכמה ,דאמ תיצינו דאמ הליעפ ,םיריעצ
 איבהל איה תרהצומה □תרטמ רשא ,םייטקאטה היכלהמ תא הלוב
 עונמל וישכע דע החילצה וז העיס .ימואל דוכיל תלשממ לש התמקהל

 .הלשממל ל״דסמח תסינכ תא

 ,ג לש הנוצרל םאתהב םיעבקג םירבדה ןיא הלש הגלפמב םג .
 םימויא תרזעב ,השירפב םייאו רדגה לע ןייד בשי דימתמו זאמ .ריאמ
 ירחא םלוא ,ויתודמע בור חא ותגלפמל ביתכהל אוה חילצה הלא
 תטלחה האב ילילג ךמסמ םוקמבו ןייד לש ודמעמ שלחב המחלמה
 בצמב ןייד אצמג םינורחאה םישדוחה תעברא ךשמב .תודוקנה 14
 ,ךכמ האצותכו דגנ תפקתהל אוה רבע וישכע .הגיסנו תוננוגתה לש
 בוריסש קפס ןיא .הדובעה־תגלפמב ערק תנכס שי ,יגומלא רמוא
 קפס ןיא .קוספ ףוס ונניא ,םייחכונה םיאנתב ,הלשממל סנכיהל ןייד
 תשירפ .םיפסונ םידעצ ואובי ,ויאנת תא לבקת אל ותגלפמ םאש
 תוריחבה תא השעת "ףרעמ״חמו הדובעה־־תגלפממ וירבחו ץיד
 יתושדח תוריחבב םעט חיהי זא קר ,םצעב .תוענמנ־יתלבל תושדחה

 ־ 1973 רבמצד לש תוריחבב רבכ יכ ,חרבסב תמא שיש ךירעמ ינא
 ־רמה ידיסח בור םג ומכ ,"דוכיל״ת ליבשב י״פר ידיסח בוד ועיבצה
 "ךרעמ,,ה תא ןכ לע שילחת אל ןייד תשירפ .ל״דפמהמ ריאמ־ןב
 הנייגיהל אירב קר הז היהיו .ךסיהל וליפא ילוא ,תילארוטקלא הניחבמ
 תסנכל םיריצ רפסמ ריבעת תיאמצע י״פר תמישר םא ,תירוביצה

 ."דוכיל,.זז ת״ע

 ¬נהב יוניש אוה םייחכונה םיאנתב ירשפאהו רתויב בוטה ןורתפה
 ,"ךרעמ״ה תא לולכת רשא ,תמצמוצמ היצילאוק תמקהו "ךרעמ״ה תגה

 ןייד לבקי םא ."דקומ" תכימתל הכזתו ינולא תימלוש תאו ע״ל תא
 תוריחבל ךלנ — הדובעה־ תגלפמ תא גלפי םא ,בוט .דמ — ןידה תא

 .תושדח
 ,"ךרעמ״ה לש תיחכונה חגהנחהש דבלב וז אל ,ונרעצל ,םלוא
 המיכסמ איה ןיאש אלא ,תכלל הצור חנניא ,שארכ ריאמ הדלוג םע

 .רורב יגוי בור םע חלשממ םיקהל
 לש התמקה תא עונמל ידכ לוכה תושעל שי ,דז בצמב םג

 ."ימואל דוכיל תלשממ"
 דגנ ןימי יגוח לש העורפ התסהל ,םינורחאה םימיב ,ונא םידע
 ,"בגב ןיכס תעיקת" לע רבדמ רימש השמ .הלוכ םילעוסה־תעונח
 קירא ב״הח .ןוטלשל רלטיח לש ותיילע ברע הינמרגמ עודיח חסונב
 "דוביל״ה ףותיש םיענומ "םייתתיכ םיסרטניא" קרש ןעוט ןורש
 ונייובש תא ןיעדויב םיבירקמש ריהצמ רימת לאומש ב״חחו הלשממב
 .תיארחא ,דיציזוסוא םע ףתושמ רבד לכ הל ןיא .וו חתסח .הירוסב
 ונחוגייתסה לכ םע ,תינמיה הנכסהמ קלעתהל לאמשה תוחוכל רוסא
 דוגינב םידמועה ,הלש דוסיה ־יווק תא דוחייבו הלשממה תא ונתרוקיבו

 .תוריחבה ינפל ,ולביק 'המצע ־ הדובעה־תגלפמש םירקיעה 14־ל
 עגרל ףא םלעתנ לא ,"ךרעמ״ח תוינידמ תא ונ תלילש לכ םע

 .ןוטלשה לא רעתסמה ,ינוציקה ינמואלה ןימיה תנכסמ



 הכרעמב

 ךרעמ״ה תעיס תלהנה תא תעבות דקוע..
 ןחהא־ןב תשרפב תורדתסהה לש םירבח םכשמל

 םוסרפל רסט ,־דקומ" תעיס םעטמ תורדתסחזז לש לעומה רעווח רגת ,ןבצ ריא ■
 ,תורדתסחח לש םירבחחיטפשמל שיגמש תעיבווח־בזוכ לש אלממ חסוגמ תא
 ל״כזמב ותנוחב תפוקת לע תורדתסחח תדיעוול חוודל ןור חא י ןב לש ותנמזה-יא תסרפב
 ררעטד תעיס תלחנה ירבח תא סועבתנפ טפשמל ןימזהל שקבמ ןבצ ריאי .תודדתסהח
 יריגז חא תוטתל ונווכש ,היעטהו האנוה ישעמ' תרשרשב םישאמ אוח םתוא ,תדיעווב
 םיעבתנ ןב .חדיעווח ןויזבכו תדיעוול חוכווכ-תוערוה תריסמכ , ■ םתעבצהב הדיעזוח
 ־רתאלו תקידב אלל תבזוכה העדותח תריסמ רשפיאש ,רקב וירתא ,תואישנה ר״וי וידל
 דגנב .תואישנל וורחא־ןב רגישש חנטוחמ-קרכט ךבוח תא חדיעווח ןמ םילעה ןכוס
 יב ,חעיבתח־בתכב רטאנ ,תבזוכה העדוהה תא ץרתל תסינש ,שב לאפר ,*וסונ עבתנ
 ".הדיעווה יריצב תוטשל ידב םג חב היהש ,בזוכה תנכותב האסה תא חשידגח- ותעדוה

 יכ ,ויחצהל שקבממ םירבחזז־טםשט ־יי״ד ל־׳כזמה ןובשחו־ןידש ךכב הדיעוול יפ ,ריהצהל שקבתמ םירבחה-טסשט
 תתיה ןבא הדיעווב ףרעמת תעיס תעדומ
 ־יתלבב ועבקיי חל טיאדהאח יבו תבזוכ
 ־ח תודסוממ וחשלב דסומב ןחבל םייואר
 ־םתח לש וג-ח תדיעמל רע תורדתסה

 .תודדמ
 ¬ות תא םוסרפל ןבצ ריאי רסמ ןב-ומכ
 תורדתסתח לש לעופמ דעוול ותיינמ ןב
 -ל ובתהמב .תיזכרמה תרוקיבמ תרעמלו
 סוניכ לע טילחהל ןבצ .י עבומ פ־׳תעווה
 אלש בשומל תורדחסחח תצעומ לש ףוחד
 תרגסמב תוחפל ,עומשל ידכ ,ןייגממ ןס
 ,וורחא־ןב .י ,אצויה לייבזטה לש ח־וד ,וז
 תא ,יקלח ןפואכ ולו ,ןקתל־ ידב תאוו

 ."תוועמה
 ¬ות תיוברמח תרוקיבה תדעוול ותיינפב

 תא ליעפמל הדעווהמ ־דקומ" ביצנ עב
 פ״תעוומינפב ץילמהל יא תורוהלו התוכמס

 ־תדעו תעבתנ ןכ .ל״גה תשירדל תונעיהל
 ־ריתב בוכיעל לועפל תיזכרמה תרוקיבמ
 תודסוממ והשלכ רסומל םיעבתנה לש טמ
 ־גנ טפשמה יכילה םותל רע תוררמסתמ

 .םד

 לעופה דעווה לא
 ןיינמה־ןמ-אלש בשומ סנוכי

 תורדתסהה תצעומ לש
 !ךורהא־ןב ח״וד תעימשל

 לש לעופה דעווה לא היינפה חפונ ןלהל
 :תורדתסירה

 .נ,מ
 םויה־רדס לע דימעהל תאזב שקבמ יננה
 תא לעופה דעווה לש בורקמ בשומה לש

 :ףיעסה
 בשומל תורדתסהה תצעומ סוניכ"
 ־ןיד תעימש פשל ץינמה־ןמ־אלש
 קתנת ׳חד ,אצויה ל״כמגה לש ןובשחו
 ¬וקתמ ויתונקסמו ויחקל לע ,וורמא־ןב

 ."תורדתסהה ל״כזמב ותנוהכ תפ

 -ל יחוינסמ םיקתעה תאזב םיפרוצמ
 -תדעוולו תורדתסהח לש םירבחה־ טפשמ
 תשרפב תורדתסחת לש תיזכרמה תרוקיבה
 הדיעוול תוודל ן ורה א'ןב לש ותנמוה־יא
 י״ע ושעגש חאנוירהו היעטהה ישעמו 12־ח
 ¬מב ,המצע הדיעווב דרעמה תעיס תלהנה
 לדחמל הדיעווה רושיא חא גישהל המג

 .הז םידקת־חסתו ןווכמ
 השרפב םיניינעח תולשלתשה חכונל
 חרואב ולו ,ןקתל ןוצר ךותמו וז הללמוא
 תדימב ליצהל ידכ ןכו ,תוועמה חא ,יקלח
 עגפנש . ,תורדתסהה דובכ תא רשפאה
 ־יתדב םנכל עיצמ יננה ,וז השרפנ תושק

 הצעומה לש ןיינמח־זמ״אלש בשומ תופ
 ¬ויה ל״כזמה ןמ ןובשחו־ויד תעימש םשל
 ויתונקסמו ויחקל לע ,ןור״דא־ןב .י .אצ
 ¬דתסהה .ל״בזמ■ דיקס/וב וחנוהב.תפוקתמ

 .תור
 ¬מוש ויפל .,לבוקמה יטארקוטדח גהונה .
 דז ל״בומה לע ןובשחודד■ הדיעווה תע
 ,הדיעוול הדיעו ןיבש ומוח־קרפ לע ׳אצוי
 זויסנח תא לצנל ,רבד לש ורקיעק .דעוימ
 ¬ובע חא םדקלו רפשל ידל ,רבעב רבצנש
 ¬ה חהנהח .האבה הפוקתכ תורדהסחה תד
 -ןיד לש.וחוכב שיש ,אופיא ,איח ת¬ימימ
 ,הברהב וא טעמב ,עיפשהל חמ חל""

 ,הדיעווה לש היתוטלחה בוציע לע
 תמרגנש העיגמה לע זאכ בכעתא אל

 גיצמ יננהש הלאשה .הנממ ענמנ אצ
 ¬ש המ לכ רחאל םאה :הטושפ איה עגרב
 לעופה דעווב בורח תואי ,וז השרפב ערא
 ,הצעומה תא תוחפל םנבל תורדתסהה לש
 ¬ומה החנהה ן הז ןמשחו־ןיד עומשל ידב
 היתוטלחה חסונש ,איה יתעצה דוסיב תחנ
 ¬ל יללכ אוה םיבר םיפיעסב הדיעווה לש
 ףאו תונוש תויונשרפל םוקמ תינמו ידמ
 ¬עופה רוביצל תויתיח תולאשב ,תורתוס
 ¬עמ ,ידוסי ןויד .תזרדחסהיד ירבחלו םיל
 ,תורדתסהה תצעומב ףיקמו קימ
 יושע ,ןורהא־ןב .י ׳ח,ד לש ת״ודל ביבסמ
 ־גת רשא ,תוטלחה לש הרושב םייתסהל
 ¬ה תוטלחה שומימל םיישעמ םיווק הנשב
 תא םנמוא ומלהיש ןכותבו הורב ,הדיעוו
 ¬יעווה ןיב תורדתסהב רצבנש ןויסנה ירפ

 .12־ה הדיעוול 11־ח הד
 ¬סהה רוביצה חא תוצוח תושק תויעב
 ¬ה לש חביט לע :בקונ חוכיווב יתורדת
 תדימ לע ;הלשממה לש תילכלכה תוינידמ
 םייתרבחה םירעפה תורצוויהל התוירחא
 ¬צע לע ;ונתרבחב םייתדעהו םיידמעמה
 ¬הו הלשממה יפלכ תודדהסהה לש התואמ
 לש תעצבמ עורז התויה תחת) םידיבעמ
 ;(םידיבמה יניעב יוצר ךוחמו הלשמממ
 ־ינגרוארבו תורדתסהה ןונעירב ךרוצה לע
 ¬הו תיצולחה חורה תרזחה לע ;הב היצז
 ¬נמ וקכ תיטסילאיצוסה־תידמעמה תונמאנ

 ־יא הז חוכיוומ .דועו דועו ,חחלועפב תח
 םיסיסכת י״ע■ קמחתהלו ענמיהל רשפא
 תדיעווב םהל םידע ונייהש יפכ ,םי׳לוספ

 ,12־ה
 שקבמ יננה ,ליעל רומאה לכ חכונל

 .יתעיבתל תונעיהל
 ,ח״בב

 ובצ ריאיי 17.ג.74
 תרוקיבח־תדעו לא

 םימשאנה לש םתריחב בכעל
 דע תורדתסהה תודסומל

 !טפשמה םויסל
 תיזכרמה תרוקיביד־תדעו לא.היינפה וזו

 : תורדתסהה לש
 ,.נ.ת

 העיבתה בתכמ קתעה תאזב ףרוצמ .א
 תורדתסהה לש םירבחח־טסשמל יתשגהש

 :דגנ
 תואישנה ר״וי ,רקב ןורהא ׳בחה .1

 ;נ2־ה הדיעווה לש
 ¬ווב ךרעמח תעיס תלהנה ירבח .2

 ; הדיע
 ;שב לאפר ?ח,ד .3

 ;הדיעווב ךרעמה תעיס תלהנה .4
 ־ישעמ תרשרשל םתייתמ חעיכתה־בתה
 ,םימשאנה י״ע ושענש היעטהו האנוה
 חא תוטהל ידכ ,ןודזב םקלחו גגושב םקלח
 תולאשב הדיעווה יריצ לש םזזיחועבצה

 .הדיעווב תערכהל ודמעש
 חעיבחה־בחכב שקבתמ םירבחה־טפשמ
 םירבחה יכ .ריהצהלו םימשאנה תא ןודל
 ¬ה ישעמב קלח תליטנב םימשא ואצמייש
 ,תיבמופ עבקייו ושנעיי םירומאה האנוה
 ירוביצ דיקפתב ןהכל םייואר־יחלב םה יכ .
 היתודסומב וא תורדתסהה תרגסמב והשלכ

 ,םירחבנה
 ־המ ,וז העיבת אושנ ,תומשאהה תרמוח
 בוכיעל םכתוברעתה תא ,יתעדל ,חביי

 יתורדתסה דסומל םימשאנה לש םתריחב
 יגפב טפשמה יכילה םויסל דע ,והשלכ
 ,םנמא ,םישקבתמ םכני״דו ,םירבחה־טסשמ

 ,וו תורב המלחה לבקל
 םישעמהש הדבועה יכ ,שיגדהל ינוצרב
 ־שמל יתשג״דש חעיבתה־בתכב םיטרופמה
 ךב לש ותנמזה־יאב לחה ,םירבחה־טפ
 ¬וכה העדוהב רומגו הדיעוול חוודל ןורחא
 ¬הו יומיתח-יסיסכת לכו הל הרסמנש תבז
 ,ושחרתה הלא לכש ,ךכל וולתנש המלעה
 ¬ל ,ךכל םיארחאה לש םתפרחלו םתשובל
 דגנלו הדיעווה יריצ 1501 לש םהיניע חכונ
 ¬מא ראשו תובוחעה חוכ־יאב לש םהיניע
 וז הדבוע ,הדיעווב וחכנש תרושקתה יעצ
 ¬ה הרמוחה לע הריתי הרמוה הפיסומ קר
 ושפנש םילוספה םישעמה םצעב הכורכ
 ¬לו הבלחל ,ירוביצה םייפוא תא השיגדמו
 לש םלופיט ינ ,הווקת ינא .דחי םג השעמ
 םייתורדתסהה תרוקיבהו טופישה תודסומ
 ךרוצה תא ינממ ענמיו ,יניינעו ריהמ היהי

 .םירחא םיעצמאל קקדזהל
 ־עו תא תאזב שקבל יננה ןכ־ומב .ב
 ¬וכמס תא ליעפהל תיזכרמה תרוקיבה־תד

 לש לעופה דעוול ץילמהל וא תורוהלו הת
 סוניכ רבדב יתשירדל תונעיהל תורדתסהה
 אלש בשומל ,תורדתסהה תצעומ לש ףוחד
 ־ןב ׳תה לש ח״וד תעימש םשל ,ןיינמה ןמ

 .ןורהא

 דעוול יחיינפמ קחעה תאזב ףרצמ יננה
 .לעופה

 ת״בב
 ובנז ריאי 14.3.74

 הו/יבתה בתכ
 םיריצה תא תוטהל ונווכש ,היעטהו האנוה ישעמ"

 "הדיעווה ןויזבל ומרגו םתעבצהב
 העיבת בתכ "יעיבחה-בחב לש אלמה חסונה הנחו {

 קובה בשומב ,11.3.74 ךיראתב .1 .חורדחסח _״,״ , ־הי לש םידבחה־טפשמל ןבצ ריאי שיגרש י
 ,("הדיעווה" :ןלהל) 12־״ד הדיעווה .יתדי"""
 ,הדיעווה לש המזי־רדס לע ןוידה םירבחה טפשמ ינפב

 ר חא ""דקומ" תעיס םשב ,עבותה ,•*■*יי "-,""־י -,-,י*
 - :ןמקלד לש תיללכה תורדתסהה לש

 טוהל תאזב הטילחמ הדיעווה" ר״אד םידרוטה
 ל״כזמה ,ןורהא־ןב קחצי יווח *־־ *־
 לע הל חוודל ,תורדתסהה לש ביבא־לתב

 כ ותנוהכ תפוקתמ ויתונקסמו
 ."תורדתסהה לש יללכ ,ט ב ו ת ה

 וז העצה לע העבצהה תליחת םע .2 ־*
 ;׳הה ,תואישנה ר״וי 1 ׳םמ עבחנח לעוסה דעןןה ןכצ ריאו
 תלהנה םשב ,הדיעוול העדוה ,רקב ״_ ״ ״ ׳ ׳'״״,,-י,

 .יכ הדיעוול ךרעמה י י?ימ״ תע ס 'תודדמםזיה
 ו י״מ ןמזוה ןורהא־ןב ׳חה" -לתמ ,םל ריאמ ד״וע כ״כ י״ע

 תרגסמב םואנל דיעמה תעיס ;41 םע^ו-דחא בוחר ,ביבא

 ,םיעבתנה

 — דגנ —

 תואישנ ר״וי ,רקב ןורחא ׳תח .1
 ;תורדתסהה לש 12-ר הדיעווה

 'לאירוא !לשמ םחורי ה״הה .2
 ,ונילזומלא ןתנ ,ץיבומרבא
 ,תרסא ןורהא ,לארה ןורהא
 ,אני׳צשוו עשוהי ,ןירוי הדוהי
 ןילדי רשאו ןוחמש־ןכ לואש
 "ריעמה" תעיס תלהנה ירבח

 ;12-ה הדיעווב

 ;שב לאפר ׳הה .3

 הדיעווב ףרעמה תעיס תלהנה 4
 ;12-ה

 ,העיבתה תוהמ

 תויוכזב העיגפו תורדתסהב !רעיגס
 ¬סהב תורבחב תוכרדהה הדיעווה יריצ

 .תורדת

 לש רקובה בשומב ,11.3.74 ךיראתב .1
 תפב ,("הדיעווה" :ןלהל) 12־״ד הדיעווה
 הלעה ,הדיעווה לש חפוי־רדס לע ןוידה
 העצהה חא ""דקומ" תעיס םשב ,עבותה

 — :ןמקלד
 חא ןימזהל תאזב הטילחמ הדיעווה"
 אצויה ל״כזמה ,ןורהא־ןב קחצי ׳היד

 ויחקל לע הל חוודל ,תורדתסהה לש
 ריכזמכ ותנוהכ תפוקתמ ויתונקסמו

 ."תורדתסהה לש יללכ
 רסמ וו העצה לע העבצהה תליחת םע .2
 ןורחא ׳תה ,תואישנה ר״וי ,1 ׳םמ עבחנח
 תעיס תלהנה םשב ,הדיעוול העדוה ,רקב

 :יכ ,הדיעוול ךרעמה
 תלחנה י״ע ןמזוה ןורהא־ןב ׳חה"
 ןוירה תרגסמב םואנל דיעמה תעיס
 ¬ל ידה שורדה ןמזה ול ןתנייו ,יללפה
 ¬ול ךל שיש ?מ רמולו ויתועד עיגה

 ."רמ •
 העבצהה ינפל ךומסב הרסמנ וז העדוה
 ־לו הדיעווה לש להונה תונקתל דוגינב —
 ¬ב — תורדתסהה תודיעווב לבוקמה גהונ
 הדיעווה יריצ לע עיפשהל הרורב הרטמ
 חל ,עבותה תעצה תא תוחדל םתעבצעב
 ¬יצנ דחוימבו הניכמה הדעווה בור דגנתה

 .הבוחב ךרעמה תעיס יג
 רגישש קרבממ ב״חא ררבתהש יסכ .3
 תאש ,הדיעווה תואישנל ןודהא־ןב .י ׳הה
 ,הדיעווה יריצ תעידיל איבהל שקיב ונבוח
 העדוה 2 הקספב הרומאה העדוהה התי״ד

 :קרבמה ןכות ןלהל .תבזוכ
 דפ ןמזוה היפלש ,דיעמה תעדוה"
 ותתיו יללכה ןוידכ ףתתשהל ןורהא
 ,ההו תועד עיבהל ידב שורדה ןמזה ול
 םושש הדיעווה יריצל רוסמל ךשקבא
 ,זורנב ילא הנס אל דיעמה לש גיצנ
 ¬ורכ העדוההו ,הס־׳לעה אלו כתבפ אל
 רשידת תושר .הסוס דעו התישארמ הי
 *ב היולת אל הדיעווה דיצל הדיעווה
 יתרבידש איח תמאה ,ריסמה ידסח

 דימביי ימ יתלאשו םירבח רסממ םע
 רייסו ןיכ תמדתסחת תולועס לע ח״וד

 עווה י״ע םויה-רדסכ עצומכ ,הדיעוול
 (15 דומעב ךשמה)

 תוניחבה לכמ
 '.1 י ־. י

 העש יפל

 בקעי
 רסב

 .*י.
 ***■ י

 • * .* ־ש, ימ*

 ןנח

 יקסבסיח

 לאמשל ןחבמ 1 ...אמיכחל יד1
 חוכ םוש ,חשעמל ,ןיא םייפגמ*-. 1 חוכ םוש ,זרשעמל .ויא סייפנמו-

 ־ונ םילותח ןפ םא אלא ,יגאמ )
 ,אצוי .םידלי תוישעמב םתוא םילע
 יפל אלש םייפגמל סמנש ימש ,אופיא
 היח .ומצע לע ךכב דיעה ,ויתודימ
 ,וילגר תודימ תא תוחפל תעדל וילע

 עקשו ל״נח םייפגמב דדנש ימו 17 אל
 .םיילפכ־לפכ ומצע לע דיעח ,תציבב
 .ץראח יליבש תא ריכחל וילע היח
 תא ריכהל ילב הכרעמל םיאצוי ןיא
 ידידי ,היפרגופוט ,היפרגופוט .חטשה
 ירה ,עדי אל תאו םאו ...ריעצה
 ־ראמ־יתלכו זיזפ וא ,אוח זונובת־רסח

 יד רגובמ וניאש וא ,וכרד תריחבב ןז
 ¬ל אקווד ןאכ הנווכת ןיאו .ךרוצה
 ־סומע תויחל םדא לוכי ,ךרח לזג
 ¬יפתל לשב־יתלב תאז םע דחיו םינש
 ,תרחא וא ךכ .תויתרבח תודמע תס
 1 אקווד ףגמה לא תונעטב אובל ויא

 ,םידבכ ויפגמש אצמש ימ אצמ םא
 ־גטמ וילגר אנ־ךושמי ,םיצחולו םירצ
 ,חשקבב ,לוק ספאב תאז השעיו ויפ
 םשב רבדי לעו ,ראפתהל המב ץא יכ

 ...ולש איח חיעבח ,םיבר
 םא ושעי בוט ,יתובר ,"םיי&גמ״חו

 *ספ םת ,וריבסי תוחפו ולצנחי תוחפ
 ןמ אקווד־ואלו תוכורא םיכרדב וע
 ךרדח ןמ תועטומ רתוי אלו .תולקה
 םאו ,לוכיבכ םתוא "לעונ״ח רבעש
 ־ובא זא יכ ,(ךרח וליג לשב) אוח אל
 ¬ה י״א" לש םגדה יאשונו וירומ ,וית

 1״...חפיחו הרואנ
 .חלא תורוש בתוכל ונימאת ,אנא
 וחולענ תועטב יכ ,שיגרמ אוה ןיא
 בשויכ אל יאדוובו ,םייפגמ םוקמב

 .. ■ חציבב

 תפ1ם.רו דווא״ה
 . ןודנה ״תוא״ ךרוע ,םחש דודו-י
 ־ב ץוחלל חצור יתייח ,תוומל )
 רמולו קזח־קזח דיה תא חלא םימי
 לע חלס) ,דוד .*תומח אולמב ול
 ־וות לא ,(תיטשר־יתלבח חייגפח־ןושל
 ■••דיד התואב תכלל ךשמח .םחל רת
 דעיח לא םייניבה תומגמב ,דבל ךניא

 םילכתסמה תירבח־ינבב ןיחבהל ןתינ
 חיח ןתינ ףוספוס יכ ,הווקתב ךילע
 ר״ד קר אל :רמולו ךילע עיבצהל
 םיגציימ ימע־ןב .דבוע רמו םולבנזור
 תמאה ...תירבעה תונותיעה תא
 דא ,תודוהל קיחצמ תצק ,דוד ,איה
 םדא ץימא םשב םיממ ,תאזה ץראב
 ־ב ,ונופצמ יסל םירבד רמואו השועה
 ןבומ חז ירה תרחא היצלטסנוק לכ
 ץמואה □ישנאל שי ןאכ ...וילאמ
 "תחל ךא ,תאזה ץראה ןעמל תומל
 ■■•םיקשקשמ — הנעמל ץמואב גחנ
 שי ,דוד ,יחרזא תפומ ךגח חתא
 ־תת לשב קר אל אמגוד ךממ תחקל
 ךתמר לשב םג םא יכ ,ליינח תומכ
 • *•דחי ךלת חז םעפהו ,תיעוצקמה

 לכ םניא םת ,רתוות לא ,אנא ,ןכ לע
 ,המאב םיצוחל םח רשאכ .םיקזח ךכ

 תנובת, ץמוא קר ךירצ .םירתוומ םח
 םנשי תלא םא ,ילאוטקלטניא רשויו
 םלומ ןיא" :תלד לכ חותפל ןתיג

 .תותלדש רגוסמו םוטא ןב״לפ רדת
 רתוויי םא ,וב הנחתפית אל חי תטמ
 "*.•ותוחיתפ תא ריחל ליחנחל חממ

 ! , .(ץלוש ונורב)

 לע ארוק ינא 5.3־מ '"ץראה"-,
 ¬יל" תמקהל ירנבא ירוא תעצה
 :וירבד םיטטוצמו ."דוכיל לומ דוכ
 ¬ה לומ ישילש תוב הווהי הזב דוכיל"
 ¬ה חא וכותב וכריו ךרעמהו דוכיל
 לש סיסב לע המדיקו םולשב םילגוד

 ¬וצמ לוכה ."תילאיצוס־תילרביל השיג
 ¬תה לש ,רשקה םשורה תחת תעכ םיי

 ןאכל תודזנת יתוריהב־רסוחו תוררופ
 םיכמות חרסת טועימ תלשמממ .ןאכלו
 ,ףפור לוכה .תדוחא םוריח תלשממל
 ומע הלעמ ךותיגהש קר .ךחוגמ וליפא
 תורשפאה .עגרל איפקמ ףא .רמ םעט

 "דהל תנתינ הניא המחלמה שזדיח לש
 ילואו היה,תונש יפכ ,תחבשהלו ,דקה
 תא ופצ םיבר .רבוטקוא ינפל לבוקמ
 ¬מב תילעוסח הינומגהה לש הלוסיח
 תוריחבה תכרעמ תארקל לארשי תניד
 םישחרתמ םירבדהש המדנ ךא ,האבה
 ,דוס הז ןיא .יוזחה ןמ ריהמ בצקב
 "עה־תגלסמל רומשה יתרוסמה בורהש
 אל םא רבשמ ינפב תעכ דמוע הדוב
 ישנא לש םחירופרס הארו ,לוסיח ינפב
 םדוק םגהנמכ ׳לאמשה ישנא .י״פר
 ¬ה תמגמ ,םיהותו םידמוע ,תוריחבל
 ¬ה .תדדועמ חניאש יאדו תויושחרתה
 דמל התאו תנמייה לע ועיבצה לוכ
 ¬ב ,הלכלכב :םייחה ימוחת לכמ הילע
 שי ךכל ךא .ףכו תיתגלפמה תוינידמ

 תמגמ לא :ידוסיו בושת ןותנ ףיסוהל
 ־רסוח לש הריווא הוולתמ הנמיי״דה
 .תוימניד יבויחה הדצמ איהש ,תוביצי
 ־יקה ןתערכה תדוקנל תואבומ תודמע
 ,היריעצ ץתלב ,ל״דפמה ךכ .תיגוצ
 ־ואת תדע לש הלטציא עגרל התטע
 ¬אנ ם״פמ וליפאו ;םיענכנ םיטסיטרק
 ¬ה תלשממ תיארנשמ ואל רמול תצל
 רמול השק .הריבס תורשפאכ םוריח
 הסיסת ייוניש ונייצ םינורחאה םימיהש
 ־ל טלחהב ןתינ ךא ,תוגלפמה ברקב
 ,תוילטנמב םייוסמ יוניש לע עיבצה

 .הלועפה חרואב

 ־ת תמצוע תא ךירעהל חשקתמ יבא
 ־מ ישנאל םורגל שיש ,עוזעזהו םלה
 םחיתוסיסח ונשיש ־חכ ,ץראב לאמש
 חלפמה ילוא .תודכלתהה תבוח רבדב
 ¬ה .עייסל היושעש איה ירגבא גפסש
 ־חלמה ינסל לאמשה טמשש תוירחא

 ־ל דוריפה תחצנה :ךכמ רתויו ,המ
 רדעיה לש הנקסמל תוכילומ ,הירחא
 ־סיח חנבה רסוה וא תוירחא תשוחת
 ־לוג לש טועימה תלשממ םא ,תירוט
 לש דדובה חלוק תא תבשיח ןיידע חד
 ־שממ וא םוריח חלשממ ירה ""דקומ"
 תא קחדת יאדו "דוכיל״ה תושארב ה$י
 הנימל תסנכב רתונש ילאמשה םיסרח
 יל רצ .םיטנמיטנס לכ אללו החמש .
 רחאל ררושה יטילופה בצמהש ,עובקל
 ־רטצחח תא ךסה תונורחאה תוריחבה

 י זגריאגמ ,לאמשל תופ
 לבח המ .הקיטילופב ידוראפ טעמכ
 ¬יחב .וז חידוראפ חכונל ךייחל השקש
 תח ,חנמייקתתש הדימב .תושדה תור

 -בלנוחח תונורקעב ידוסי יוניש הנביי
 קזחל השקתי לוקש רזהב ,ןכש :תוד

 ׳יייחמש תויתתיכ
 • 578? י?.?8 ״*י) 3י הכ אוה .

 ״*5 *(ליעפ ב״ח גציימ םת־

 . ענתמה ןוויכל אלו ן תושעיהל 'בייח המ

 לוק" יפד לעמ דקומ לאירבג ירי־לע
 ¬פכ "דקומ" לש הקוזיח אוהש ,"םעה

 תרגסמבו םיבוש םיפוג םע גולאידל תח
 ותעצה .םיטדנמ העברא־השולש לש
 ,רתוי תיתואיצמ יל תיארנ ירנבא לש
 ¬פאה לככ בחר סוסנסנוק תרזעב ןכש

 דע לש תוכ שבגל ,ילוא ,ןתינ רש
 תדידט לס אקווד־ואלו ,םיטדנמ הרשע
 חותפל ףאו דכלתהל שי .םזילאיצוסה
 ליצהל תוסנלו ,קוה־דא תויוליעפב
 ףא־לע .תיללכה תלופמה ןמ המ־רבד
 דצמ םנ "דוכיל״ה הכוז ול "רשכהה
 תינידמה תושימגהש הנעטב ,"ץראה"
 ¬ממל ותומרטצהמ האצותכ עגפית אל
 ¬סהל "דוכיל״ה תודגנתה) םתיח תלש
 ¬ומ הניאש יאדו חוחוכה־תדרסה םכ
 ¬ל ןיאש ,יל הארנ ,(וז הנעט החיכ
 יראמייווה לאמשה תמגוד תא תיבשה
 שיו ,(םיקהבומה םילדבהה לכ םע)
 ¬ופה לדחמה" חא ותליחתב דזע לסחל

 .םקרנו ךלוהה שדחה "יטיל

 סשפ
 רסחי]

 הציבב םיפחי
 תלכת "ב ןוידל תורעה יתזע

 דיתעל טבמה לע "םודא
 "םודא־תלכח" לש 5—6 ןוילג-,
 ירקיע ילואו) דבכנ םוקמ ספות _1
 ־תלכת" רודמ״ד (תמייזסמ תניחבמ
 ־על טבמ — לאמשהו ׳דקופ, ,״םודא
 ,תדמוע ןוידה לש וחתפב שממו ."דיח
 ¬ה ידיב המוחתה המישר ,ינמי ןמסכ
 אל ,הארנכ ,תדעוימ איהו ןורוד ךרוע
 ־חל ידו" המש תורמל) דבלב םימכחל
 םכסומ" :הנושל הח ,("אזימרב אמיב

 תוריחבה תכרעממ ונאציש וגלזב לע
 ונינפלש רבתסמ .הציבב קומע םיעוקש
 םיעוקת ראשיהל ,א :תויורשפא רפסמ
 ־ט) םייפגמה תא לישהל .ב .תציבב
 ¬לו (הציבב עקשבש ךכל םרג םדבוכ
 ־יאש וזירכי םייפגמה .ג .הכותמ תאצ
 ־רמל .רתפית היעבהו םייפגמ דוע םנ

 ןורתיפבש תוילאירה רסוח ,רעצה חב
 ןיאש ךכ לע דמלמ ילוא ׳ג תורשפאב
 תורשפאב תוסנתהל אלא הרירב ונל

 ."ךרדל םיפחי תאצלו ׳ב
 שי םא רועלג ןורוד םע הבוותא אל ,
 לש תבבלנה הלשמהל םיילגר ללכב
 [ל י״קמ לשו םיילגרל "םודא־תלבת"
 ־ירקה לע ותוא חיכוא אל םג .םייפגמ
 8?* י1לן־יכ,י ״יקימ״ קוריסל הא

 ,י׳ונלוב״ח יכ ,ול ריעא קר -ויתומישר
 "*ותכ הציבב ועקשש םהילע םכסומש
 יכמות תא רתוי םאות ,תוריחבה ןמ חא
 רשאמ (ח״ישמ אלשו ת״ישמ) י״רמ

 ."דקומ" יכמות תא
 חז ןיאש ,רובסל ימצעל ריתמ ינא
 לש הדיתע רוריבל יכ ירקמ ירמגל
 תלכת,, לש חז ןוילב יכרוע ונפ "דקומ"
 תכרעמב וקבאנש חלאכ לא "םודא
 ־ומ ןעמל אל םייחש וא תחא תוריחב

 ןובנל ואצמ אלו י״רמ ןעמל אלא ׳רק
 ¬שהל י״קמ ישנאמ דחא ףא לא תונפל
 וניא ינורכז םאו) ןוילג ותואב ףתת
 התפתוש תתיה י״קמ ירח ,יתוא העטמ
 .־יחב תוכרעמ יתשב "םודא־תלבת" לש

 .(תוירוביצ תוברעמ המכ דועבו תור ־
 ¬קשמ ויתומישרש הדימב)ןחוד םא'
 ¬ומ" קודיסל רתוח סיתועיד חא תופ
 חיתפל ירה ,ףתושה ןמ תודרפיהלו "דק י

 .ךירצ העבהה שפוחו תועיד ןוזיא ןעמל

 הריבס הדימב רעשה הא חותפל היה
 "םעה לוק״ש םג המרנ ףתוש ותואל םג
 ¬ותפ תלד" לש תוינידמ דימת ס״ק

 .("םורא־תלכת" ירבחל "הח
 ירבד תא יתארקש ינפל ,םוקמ לוכמ
 ¬וי ושפנש ויסמ עומשל יתיכז ןורוד
 "םודא־תלכת" לש תוגזמתהל תאצ
 ¬וטס םמ ךכל הפצמו דמוע אוהו י״קמו
 לש הז ווילג דחאל ,וישכע .דיב רפ
 ¬ב רהרהל רחת ינא ,"סודא־תלכח"
 ¬לנה תורהצהה לש תיתימאה תועמשמ

 .תפ-לעבש תובה
 ןד לש וחמישרל וח ,חיגש הרעהו

 .רודמ ותואב ןירד
 וכרדב רורמת .דתיה "דקומ" תמקה
 ¬ושיג הל ומדקו ילארשיה לאמשה לש
 ־ומ״ל םידמעומה ןיב ויה .םיבר םיש
 ."ךרעמ חאז לכב" תא ופידעהש "דק
 דוע תאזו ,תועירב תבריק״ד לכ חורמל
 ויה .םישושיגה לש ןושארה בלשב
 םתו תורחא תזיו&חוש ופידעהש הלאב
 ¬וש ינפל (יררקטב אלול םויה םיאצמנ

 תונגראתהה תורוצ לכמ .הרובש תק
 החכוה םויה ץראב לאמשה לש
 ¬רומכו הביציב "דקומ" לש תופתושה
 ונעדיש ינפמ קר אל תאזו ,רתויב ""
 ־ש יגסמ םג אלא "חז םע חז רבחתהל
 ־ומ" .רבעשל םירבחמ דרפיהל ונעדי

 דנ םירבח וליא המק !דחיה אל ׳דק
 ידרסנ אל "הדובעה.תגלסמ״בו ם״פמ
 קבאמ" לש הילשאל ודמצנש םירבהמ
 ויה אל ה״ישב םירכה ולו "םינפבמ .
 וטגש תרגסמל םירמא םירבחמ םידרפנ
 ¬אשב תידדצ־דח הייארלו תוינוציקל

 י״קמ םג .יברע־ילארשיה ךוסכסה תול
 לש תופתושל עיגהל הלוכי ,דחיה אל
 הקסנליו רתסאמ ררסיחל ילב ׳דקומ"
 ןיב ךרדב םויה ם״ד םקלחבש) הירבחו
 חירב״מ ועיגהש הלאו (ה״קרל י״רמ
 דרסי״רל ילב עיגהל ולבי אל "לאמשה
 לש חסונב תוצעומח־חירבל תונמאנהמ

 .ןיחסיר בקעי
 "דקומ" יכ ,ירפכ יכדרמ רמא ןוכנ

 ¬ומת לע קבאמל יטילופ רישכמ איה
 םינורחאה םינתבמיב תותפל רשא הר
 ¬אמשה תועונתה לכמ רתוי בוט דמע
 הרקמ הז ןיאו חטשבש תורחאה תויל
 וב ומחלנש םישנא וילא םיכשמנ יכ

 .לומתא
 רצונ ןירד ןד לש וירבד תאירקמ
 וחילצהש תונויסבה חקל לכש ,םשורה
 ,וב קבד אל וחילצה אלש הלא לשו

 רשפאמ בוט םשג-ליעמש םדאכ והומכ
 יפל .ףחוס םשגמ .וליפא שבי תאצל ול
 גוזימלו דוחיאל אורקל רשפא ןירד ןד"

 • .ךירציד לכו ןיסכיד לכ תא
 ־ב ובקנש לאמש-ישנא ינא ריכמ
 חא .(םייפגמ בוש) םהיפגמב תונברמ
 עבטת יכ הל ומרגו תיטילופה םתריס
 ונתניפס לע ספטל התע י םיצור םהו
 חונברודה תא.ריסהל ילב תפתושמה
 ללוכה דוחיא םשלו) .,.םה יפגמב ש
 -חריס לע רתוול ינממ םיעבות םתוא

 .(י״קמ !ומשש ,ילש הנטקה הלצהה

 ו גימב תוציחמ ריסהל ידכ ,יתעדל
 "םודא־הלבת" ישנאמ קלחש ךירצ
 יניעב ןח תאשל ךרוצ שיגדהל ולדחי
 ־צ1 ח״ישב וראשנש רבעשל םהירבח
 תזז יקתני ץקמ ילבהמ .המכש םג ךיר
 ־יו רתסא לא םתוא םירשוקה םיטוחמ
 םירחא םירבח וליאו ,הירבחו הקסנל
 דמימל איבהל לומל ל םיבייח י״קמ לש
 תונפל אלש" םחלש ףהדח תא ןובנ
 תותס אל בושח ילואו ."ח״קרל חטש
 ¬ה ,"דקומ" ירבח םתוא יכ ,הלא לבמ

 ־שג,תייטג לש־תכרובמ הכאלמ תושוע
 -אמשה םיסגאה ןיבל ׳דקומ" ןיב םיח
 ונתוא לגסל וצרי,אל ,"הדובע״ב םייל
 לקב" ועירכהש הלאל הדימה לע .רתי

 ומויק תא ךירבדל ועדייו "ךרעמ תאז
 רשאמ רתוי יאמצעו שבוגמ לאמש לש

 .םינוש .םיי,לארוטקלא םיפוריצ
 <9 דומעב ךשמה)



 ־"תובוט םילחומ" םידרוכה
 ׳חעבה !ושלש ןיב םיסחיה ופירחה בוש
 לש עקרה לע אקוודו .קאריעב םידרוכהו
 יוברמה ןוטלשה — ״הימונוטוא ןחמ״
 ¬בקי אל םא :םוטאמיטלוא םידדובל גיצה
 קינעהל הצור אוהש הבוטה תא םנוצרמ ול

 .,.םרשוא תא םהילע הפכי ,םהל

 ¬ה ןוטלשה ןיב םיררוש םיחותמ סיסתי
 תובר םינש ח! קאריעב םידרוכהו יברע
 םיידווכמ םיצוביקה ןיא ,השעמל .דואמ
 זאמ םיטקוש היכרותבו ןאריאב ,קאריעב
 םלועה־תמחלמ יהלשב דוע ,םהב הררועתה
 ־לו דוכילל ,הייחתל הווקתה ,הנושארה
 דימת תונידמה שולש .תימואל תויתכלממ
 ¬ב ;םיידרוכה ןחיצוביק תורבחתהמ ודחפ

 תא רוגסל ורהימ תוחיתמ לש הרקמ לכ
 .םעפת םג ושע רכו ,תולובגה

 ־בל זהתע אקווד רבשמה ץרפ עודמ
 ¬ב 18־ב .תמדוק תובייחתה ללמ ,הרוא
 עברא רובעכש ,הדעו המקוה 1מ0 סראמ
 .םכסה לש הטויט שיגהל הכרטצה םינש
 ¬רוכ םיגיצנ 5 ן םיסחיה ורסחש״ד הליחת
 רבוטקואב רבכ ךא .הלשממל ופרוצ םייד
 ל״כומ יונימ תא ׳תעבה ישנא וחד 1970
 ביבח ,תידרוכה חיטארקומדח הגלפטה
 אוהש הבעטפ ,קאריע אישנ ןגטל !םיראכ
 1971 ילויב .״םינאריאל בורק ילמ רתוי״
 רבמטפסב 29־ב ,ןופצב תוברקה ושדחתה
 ,ינאזאראב לארננה ייתב תושקנתה העצוב
 ןיא יכ םידרוכה תרוקיב עקר לע הארנכ
 אל ־חע־לכ ןוטלשב םפותישב שממ לכ
 אבצה לש ןוילעה דוקיפב םהיגיצנ ופתושי
 ¬שנו ויהש תודמע — ״הכפהמה תצעומ״בו

 .דבלב ׳תעבה .ידיב תורומש ורא

 ורתיו אל וו הלאשבש דבלב וז אל
 תןחטבה בורמ — המואמב ״תעבה ישאר
 ¬זמה) הרקיעב תיתוברת הימונוטוא לש

 ..״דנוב״ח תשרפ תא תצקמב הריכ
 ¬וזא הימונוטוא לע תורורב םיעמוש זיא

 רקיעבו ,ידרוכה ןופצה לש תישממ תיר
 תקפהל בושחה זכרמה — קוקריק ותריב
 יכ ,םידרוכה םיעירתמ 1972 ןמל ו םסנח
 טלתשהל ידכ היצזיכרע םש עצבמ ׳תעבה

 .וז חתסמ־ריע לע
 תיטסינומוקה הגלפמה חופרטצח ואמ
 תובקעב ,׳תעבה םע "תימואלה תיות״ל
 ־תיקאריעה תודי־קח תנמא לש התמיתח
 תוששח ורבג דוע ,1972 לירפאב תיטייבוס
 ־לכ יכ ,םנויסנמ םירכוז ם,ד .םידרוכה
 -ומת־תירב ןיב םיסחיה ירפתשתש תמיא
 •םדמעמ ערוה — קאריע תונוטלשל תוצע
 תבתוכ ,םיעורג קאריע־מ״הרב יסחי רשאכ
 ¬רוכב "םע־חצר" לע תיטייבוסה תונותעיד
 םיפרטצמ ,רוטיש לחש עגרב ךא ,ןאטסיד
 ירצ לא םייקאריעה םיטסינומוקה וליפא

 , ...םידרוכה

 ¬פהמה ־תצעומ רידי ןבס ׳"קוחה שיאה"
 בשתמח יאנידמכ עדוג ,וייסוח סאדאס הכ
 לע ליטהל דמע רשאב .וידעצ תא בטיה
 ב1־ב ,"הימונוטואה קוח" תא םידדוהה
 ־ירמוא המכ שארמ ומצעל ויבה ,סראמב
 •■ימחש ,הריעמ תימלועה תונותעה דא .ןח
 קיפסת אל ןפוא םושב״םייביסרגורס״ה תכ
 ירוחאמ ןתיא דמוע ידרוכה טועימה —

 ־ ,יגאואראפ
 היהיש ןכתיי .שאונ רמולמ קוח־ו חח
 םיכסי יכ;חינהל ןיא לבא ,תורשפל ןוכנ
 ־חול לש םקשנ קוריפ תא סרוגה ףיעסל
 תפוקמ םנומימ תקספהו ,"אגרמשפ״ח ,וימ
 הניא תישממ הימונוטוא לועי־לכ ,הנידמה
 *ךלדיינק״ל ירהו .השעמל הכלמ החוטב
 ־ה םימחולח תוריתי ;לש !קוריפל ,הלאמ

 ¬ה לכ ןהב םחלנ קאריע אבצש ,םידרוכ
 "הימונוטואה הדגא״ל ילו ך- אוושל םינש

 ...היניע חא ,תענה תגהנה תשטול —
 םעה התע שפחמ ,םלומ םויכ לבוקמכ
 לכויש םוקמ לבב ותירב־ינב תא ידרוכה
 הלש טפנה־תורוקמו קוקריק ירחו .םאצמל

 .חולטובמ־אל תויצפוא ול םיקינעמ

 תודעחהה תרבוג
 הלייצב יוכידל
 ־דה-תונדור תללותשמ ידנש יצחכ רבכ
 תא תוזחל רשפא־יא םולב — חלי׳צב םימ
 ,םינוש םיגוח הקיסעמ וז הלאש ?הציק
 ,"תיממעה תודחאה" תוגלפמ ישאר וצלוא

 .םיינמי םגו םיילאמש
 הלי׳צ לש ימורדה ףוחבש חסוי יאב
 ־אלקה תיטסישאפ־תיצאנה המגודה יפל
 ־שי וזכירלהנכמ םמצע חוכב םיקהל ,חיס
 ־תחו רומח םילקא "ךרע תדובע ;ןיאמ
 ־ואירבב .רעיגסל תועיגפ םיפיסומ תנוזת

 גיהנמ ,ןאלברוק ■ל
 ילי׳צב םיטסינומוקה

 ־יאנוחעל השרמ וביא ןיידע רטשמה .םת
 -לו אובל - ״דבומ־חל״ רפוס ומכ - ץות
 ,םילעפמב ,זוכירה־תוגחמב השענב ץיצה
 ¬טבתה יפלו ,םילמעה תונוכשבו ,םירפכב
 םילאה יוכידה ךשמיי — םילארנגה תויוא
 -ה שאר ;"לבגומ-יחלב ןמזל" יתורירשהו
 ¬ל" יכ ,"חיטבת" ,טשוניפ לארנג״ד ,הטנוח
 ־ומדה הגלפמה וליפא השרות "אל םלוע
 ¬פל בושל יירפ ל״דה לש חייצונ־תיטארק

 .תילאגל תוליע

 ןיב םייניצר תועד־יקוליח ועלגתנ ןאפ
 לש יקוחה ןוטלשה דבב הדירמל םיפתושה
 תגלפמ לש ינוציק־ינמיח ר׳ריח .הדנייא
 18־ב ריצפה ,ןיווליא ,הלודגה תונגרובה
 יכ ,טשוניפ לא ימשר בתכמב ,ראוניב
 ¬ודינ הלש /׳תטלחומה תוליעפה רסות"
 ־גלפמא״ז ,"ם״טארקומדה םיגוחה" םינ
 חילאגל־יתלבה תוליעפה לע לקמ ךא" ,וזו
 אלל ךא ."תויטסיסכראמח תוצובקה .לש

 .ליעוה
 לי׳בזמ קדצ יכ ,רבתסמ וז הבוגתמ םג
 ¬ש ,וגארימאטלא ,תיטסילאיצוסה.חגלפמה
 רסמ תלא םימיבו הלי׳צמ טלפיהל חילצה
 יהוז" .(10-11.3.74) ״דנומ ירל״כ הרחציד
 ידעלבה תורישב תיטסישאס הרוטאטקיד
 הדחו תירבה־תוצרא לש םיסרטניאה :לש
 רשאכ ,חתע;, ־.רמא ,""רלי׳צ .לש.לודגה
 ¬ה חבט - ׳תכלכולמה הדובעה, המלשוה■

 ־בה־תוצרא יכ ןכתיי — תינומהה העונת
 ־וטוא הלשממ ןוניכב תניינועמ התיה חיר
 .והשלכ יטארקומד ןויבצ תלעב חיראטיר
 לדג יוכיד תעבות תילכלכה תוינידמה לבא
 חא ןובשחב תחקל שי ןיידע יכ ,ךלוהו

 ."תיממעה העונתה לש דחוימה החוכ
 ,שורדה לכ תא ב״הרא הקפיס אלוליא"
 וליפא דמעמ קיזחהל הטנוחה הלכי אל
 ,ונארימאטלא ריבסהו ףיסוה "יחנש יצח

 ¬כ קדצב — תכמוס הניא תירבה־תויחא
 ־עונה הגלפמה לש הרשוכ לע — הארנ
 ¬יינעה תא להנלו רוזחל תיסארקומד־תיר
 "תויחצנ״ל תירקיעה הביסה וזו — םינ

 .תיאבצה חרוטאטקידה
 חילצת אבצה תרמצ יכ ,תרמוא תאז ויא
 תשדוחמה תונגראתהה .יוכידה תמישמב
 ישנא םג וילא םיפרטצמש ,לאמשה לש
 לע הדיעמ ,םירצונה לש ילאמשה ףגאה
 ןכו .םירצונ-ומדה ד״וי לש ויתונעט תקדצ
 תורבוגה תואחמה חטבוחח לע תודיבכמ
 ¬ושיבה לש לעופה ־דעווה וליפא :םלועב

 תועצמאב ,עבת תירבח־תוצרא לש םיפ
 ¬ה תא לוטיל ,ןוסכיב תלשמממ ,ןאקיתווה
 תולשמממ תילכלכהו תיטילופה הכימת

 .ליזארבו הלייצ
 בעתל םיפיסומ תיברעמה הפוריאב םג
 םיטסינומוק קר אלו ,טשזביפ רטשמ תא
 .ןאלבדוק יאול לש ורורחש תא םיעבות
 הכרע תיתפרצה תיטסילאיצוסה הגלפמה
 תינומה האחמ תרצע ז״ח 11־ב ,ידתע־הז
 ¬סילאיצוסה הגלפמה ל״כזמ םע סיראפב

 .חיגאילי׳צה תיט
 יכ ,וז תונמדזהב חדוה ונארימאטלא
 ונכרעה אל ׳םלוסכ תוחוכה יסחי חכונל"
 תירכה־תוצרא תטלחה תא ףקהח אולמב
 ־וטלמזעהל חדגנתטה ץרא סורהלו לבחל
 ¬טסילאיצוסה תוצראה ,אסיג ךדיאמ .הת
 ןמ רתוי אל -י וידעחד וביטיה אל תוי
 ־וריא־ברעמ לש תויטסילאיצוסה תונלפטה

 ־התה לש תירוטסיהה ותכלשה תא — תפ
 ."ינאילי׳צה ךיל

 ¬ה תרוקיבה ,ונתעידי בטימ יסל ,יהוז
 רחא המסרפתנש רתויב תבקונה תימצע
 שמשת יכ ןידה ןמו ,1973 רבמטפסב 11־ה

 .קבאמב שדח בלשל דוסי

 םילופונומה ורצי דציכ
 קלדה ירבשמ תא
 הביבסהו
 הרבחה הסרה דציכ ,חשעמה רופיס תא
 ¬ה תא "םרוטומ לרנ׳ג" תיטסילופונומה
 ¬קירמא םירע 45־ב תירוביצה הרובחת
 ־לדאליפ ,רומיטלאב תוברל ,תולודג תויא
 — םל׳גנא־םולו סיאול־טנס ,קרוי־רינ ,חיפ
 ¬מאה ןוהה ןותע אקווד הלא םימיב רסמ
 -רטניא״ב .סיראפב רואל־אצומה יאקיר
 דרופדרב שיגמ ׳ףויבירט דלארח לנוישג
 םינשב ,הרק דציכ ,טרופמ דועית לנס
 ,תוריהמה תובכרה תשרש ,1956 דע 1932
 ¬ל םוקמה תא תונפל הצלאנ ,חוילמשתה
 ־ומ לרנ׳ג" רשא תוינוכמלו םיסובוטוא

 .םרקיב החצר "םרוט
 ¬ונומ לש ותוטלתשה ךילהת קר אל 'והז
 ¬וקא םרה לש תודלוח םג אלא ,לודג לופ
 ־אק העדי אל ןיידע םינש 35 ינפל ■יגול
 ,חיפ־לפרע י״גומס"' תימורדה רינרופיל
 תרבח הקפיס תינומהה הרובחתה תא .והמ
 ¬ה היתובכר 3000 ;״קירטקלא קיפיסאפ״
 ¬סונ ןוילימ 80 הנש ידמ וליבוה תוילמשח

 .תוזוחמו םירע 56־ב םיע
 הקסע וז היקנ הרובחת תשר לש םרחב
 ־ב הדסונש תרבח ,"םבייל יסיס לנוישג"
 ־וא יקפסו ,"סרוטומ לרנ׳ג" ידי־לע 1936
 ־ילאק ףוא ליוא ־זראדנטפ" ןוגכ ,היסובוט
 ־רייפ" םיגימצה תרבחו (ל״אקוס) "חינרופ
 תוילארדס תונידמ 16־ב .׳*סרייט ןוטס
 לרג׳ג" לש םיסובוטואל הרובחתה הרבעוה
 ,הזוח לע םותחל ץלוא רכוחח ;״סרוטומ
 תרבעה רשפאיש דויצ שוכרל וילע רסאש
 .ףיזנב רשאמ רחא קלד״ל םיסובוסוא״ד

 — םיתירסטהו םישיערמה םיסובוטואה,,
 ועיתרה י— "ןויבידט דלארה" רפוס רקוס

 ¬יצה הרובחחה־ילכב שומישמ םיעסונה תא
 ינוילימ ונקיגש החיה האצותהו ,םיירוב

 ."תוימרס תוינוכמ
 סל׳גנא־םול" :ןובשתו־ןידה עבוק ןלהל
 ם־תמ םילקדה .יגולוקא רבדמ םויכ איה
 ריוואה ;ימיח־ורטפה ׳גומם,ח ןמ האצותב
 ידמ תוטלופ הכותל ,החירפמ תיבחל לושמ
 ןתיצחמ — תוינוכמ ןוילימ העברא םוי
 ןוט 13,000 — ׳םרוטומ לארנ׳ג, תרצותמ

 ."לער ירמוח
 לדנ׳ג" יכ ,ןותעה רפוס עבוק םוכיסב
 דוסיב וניש "רלזיירק״ו "דרוס,. ,"סרוטומ
 .תירבה־תוצרא ינפ לע הרובחתה תשר חא
 ,םהיניב תורחתה חא ולטיב םילופונומה
 ,תבכרבו סובוטואב הרובעתה לע וטלתשה
 ולידגהו םירחתמ םילעפמ םהיניב וקליח
 תפלחה ידי־לע םיחוורה תא יברימ ןפואב
 -ה קנע תויאשמו תוינוכמ״ב םיסובוטואו

 .ףיזנב תוללוז
 ¬יהל "תדבכנ" המורת התיה תאז ,ןכא
 םלומש ,םירומחה םירבשמה ינש תורצוו
 קלדה רבשמ :חירבה־תוצרא התע תדמוע

 .הביבסה םרה רבשמו

 םאנטייו לע הדיעו
 םלוהקוטשב
 לש אלמ עוציב ןעמל ימואלניב סנכ
 עובשב ךרעיי םאנטייו לע סיראפ ימכסה
 לע .הידבש תריבב שדוחה לש ןורחאה
 הדיעווה לש בחרומה דעווה טילחה ךכ
 ¬בפב 2־ב ובשומב םאנטייו לע תדמתמה

 .ראור
 ¬ובייחתהה תורפה ורקסייו ונחביי בוש

 ימ 1973 ראוניב 27־ב סחה ןהילעש ,תוי
 ,תירבה־חוצרא לש ץוחה־רש זא היהש
 תיאקירמא תדעו ,םצעב .םר׳גור םאיליו
 .רומח םירבד־בצמב התדוה רבכ תימשר
 לש הנשיטה־תדעו לש ןובשחו־ןידב תאז
 ¬סמה ,םיטילפ יניינעל יאקירמאה טאנסה
 לא טאנסה חלשש חריקח־תדעו לע ךמת
 הידובמאק ,תימורדהו תינופצה םאנטייו
 ,םירחא םיחמומו םיאפור הירבחו ,םואלו

 ■הרבחו תואירב תויעבב םיקסועה
 ¬לע ,םאנטייו־םורדב וססוב 1973 תנשב

 - םיטילפ 818,000 ,םיימשר םינותנ יפ
 ¬חלמ תנכס ינפמ םהיתבמ וחרבש םישנא
 םיעוצס 43,000 וטלק םילוחה-יתב .המ
 ¬ייח 50,000־ס הלעמל ללח ולפנ .םייחרזא
 ¬ש םיאקירמאה לכ רפסממ רתוי — םיל

 .םאנטייו תמחלמ לכב ולפנ

 ¬אב רוביצה תעידיל ואבוהש ,םינוחנה
 םיררועמ בוש ,הדפקהו טקש לש הריוו
 ־ה ןועיטה ןיב הריתסה תודוא םירוהרה
 ¬שפש ,רמ לכ לש תואיצמהו יראטיגאמוה

 ןייצמ — ןיס־ודוהב תירבח־־חוצרא הת
 .(8.2.74) "וויכ־ירט דלארה לנוישיינרטניא״
 ־וד דראילימ ינשכ התע האיצומ ב״חרא
 קלדו תשומחת ,שדח קשנ לע הנשב ראל
 .תאזל האוושהב .ןיסדדוהב אבצ תורטמל
 יכינ־יתלב ןח תויראטינאסוהה תואצוהה
 *קידה תווהמ ילשמל ,םאנמייו־םורדב .תור
 דד ןוילימ 5.5 לוכה ךפ םילוח־יתבל הבצ
 תוצצפ יוניפב תעייסמ הניא ב״הרא .ראל
 ¬וככ םבור ירהו ,וצצופתה אלש םישקומו

 1 יאקירמא אצוממ סה םל

 ןברוח לש הביצעמ רתוי דוע אמגוד
 דד ,דחיה ותביס ;הידובמ^י ,ילוא ,איה
 ׳ח תא ביחרהל ,זאד תיאקירמאה ,הטלחה
 ¬חמ ,רתויב תינרדומ המחלמ ללכל דוסבס

 !דחיה םיגוילימה תשש תייסולכואמ תיצ
 םילוחה־יתב • ללכמ תיצחמ 1 םיטילפל
 םירשגהו תובוחרה לכמ שילש ,הסרהנ
 עפש רבעב תעדיש ,הידובמאק .דמשוה
 לש םישילש ינשב התע היולת ,זרוא לש
 " .יאקירמא אובייב ,רתבורצח
 חודבוע ןובשחו־ןידה דסומ סואל לע םג
 חלסופח תיאקירמאה תחלשמה .תומיהדמ
 היחה הייסולכואה חא תדמוא ןאיטעיווב
 יואל־־טטאפה ידיב אצמנח ,הז ץרא־קלחב
 שילש ונייה .םיבשוח ןוילימ דע 750,ס00־ב
 ירמא תודסומ וליאו ,הלוכ הייסולכואה

 חמסהה תא קידצהל וגהנ םיימשר םייאק

 ,הנעטב ואל־טטאפה ירוזא לש הפופצה
 ...םישנא םירג םניא טעמכ םש יכ

 ־עה רסוס ,םיאול ינותנ א בתוכ םוכיסב
 םימחול םויכ ןיא ,םנמא" :יאקירמאה ןות
 ןיידע ב״״דרא לבא ,ןיס־ודוהב םייאקירמא
 קלה לע יאבצה הנורתפ תא ףוכל הסנמ

 ."םלועה לש הז
 *סנכב ןודל המ לע ןיידע ,אוסיא ,שי

 תויראדילוס ןיגפהל ימ םע ,םלוהקוטש
 1 ונוקיתו לוועה תקספה עובתל יממז

 םיטסינומוק

 תיטסילאיצש תפרצ
 ם1סריפה שפוח דבכת
 ־סילאיצוס־יטסינומוקה י הלועסוד־ףותיש

 דמוע םנמא ,תפרצב חתפתמ לחהש ,יט
 ,ןיציב׳זלוס שוריג לא השיגה ןחבמב התע
 איה יכ ףא ,תיטסינומוקה הגלפמה רשאכ
 ־ארטסינימדאה םהישעממ תגייתסמ המצע
 העיבמ ,תוצעומה־תירב יגיהנמ לש םייביט
 תשלוג" תיטסילאיצוסה הגלפמהש לע רעצ
 בצמ וליפא ,םרב ."םזיטייבוס־יטנא לא
 ־יי יז ג ףסונ יבויח רבד דילוה הז יטירק
 ־םינומוק ןיב גוליפה זאמ הנושארה םעפ
 תדיעווב ,םייתפרצ םיטסילאיצוסו םיט
 ¬וקה הגלפמה ל״כומ קינעה ,1920*ב רוט
 ןואטבל ןויאר "דשראמ ׳זרו׳ז ,תיטסינומ

 ."הטיניא׳ל" ,תיטסילאיצוסה •הגלפמה

 ־7־ השרמ ׳זרו׳ז
 צוסח \וגרעל ןושאר ןויאיג

 ־םתמ הז ןויאר תקנעהש ,דבלב וז אל
 — תפסונ תורבדיהל ןמיסכ תפרצב תשר

 ומוק העדוהל הבושח הרהבה ליכמ אוה
 ?ודנ״צי ."ישוי ׳יררועש ,תמדוק■ תיטסינ

 ידמ הגלפמה לש התוגייתסה תובכל םתיב
 .חוצעומה־תירבב יוטיבה שפוח יוכ

 בבוס ,תפרצב םיינידמה םייחב לבוקמכ
 ישוייס ביבס ןיינעה לכ ןאב ם*

 ריהצה תשראמ ׳זרו׳ז ."ןטק
 םדא ,דיה לנכי ,ותגלפמ תטיפת יס לע
 וס תפרצב וירפס תא םסרפל ןיצינ׳זלוסכ
 י* "ז ייאל־איצומש י הדימכ" תיטסילאיצ
 !י?* ׳הה* ■"םמסרפל טילחמ היה רחא

 ,די?-זי!?*םא'1:בלהח יי3** זאכ ,םינקפפח
 ׳םייטסינומוק םירשש תיתפרצה

 םיישפוח ויהיש *וואל־־םיאיצומ דוע ואצמיי
 . .ז ןיצינ׳זלוסכ םדא יבתכ םסרסל
 !ל נ ע ל״כזמהש ילב תועובשו טימי ופלח י
 "יי!"' לאשנש דע .וז תינויעו הלאש ל#
 ;;!""ו״יזיםילאיצוסה "תטיניא״׳ל ידי־לע

 ►זזבלע לש המינב בישה
 ימב ,ונא םיסרוגה .ךכ ןועטל.

 ן יי"?? ע ("תיממעה■ תירבח" לש)1
 1״ניי£" חאצוה״תיב ,םיילאיצוס:

 א ,ויהי .יאל טלחסב^תאל םי<ןךןג ונ^יא

 ־ו״ד רשאכ ,ןכל .םינוש האצוה־יתב ,אוס
 ־איצומש הדימב, :רצקה קוספה תא יתסס
 יתשקיב ,׳ךב לע טילחי רחא וא הז רואל
 .םסרפל רואל־םיאיצומ״ד חוכו לע רומשל
 םירפסה חא ,רבחמה ןמשה לע וליפא ולו
 לע ןכו ,םמסרפל בוט יכ םיבשוח םהש
 הל םגש ,תיטסינומוקה הגלפמה תוכז
 בוט הארנ רשא תא םסרפל ,האצוה־תיב
 שקבא .הז ןיינעב הבוח ןכתית אל .היניעב
 ־יצומהש ,הדבועל בלה־תמושת תא בסהל

 םה יכ ,םיריתסמ םניא םויה רואל־םיא
 ¬פס לש די־יבתכ תואמו תורשע םילבקמ

 ־יפ־לע .םימסרפמ םה ןיאש םיגאמורו םיר
 ¬וור רוקמ םיווהמ וללח ןיאש םושמ בור
 אוה הז רצק חסונ ןכל .םליבשב םיח
 ."הלבגימ-אלו ,תפסונ תיטארקומד הבורע
 ¬ה תיטסינומוקה הגלפמה ל״כזמ ,םנמא
 הלאש ריאשה עודמ ריהבה אל תיתפרצ
 ותגלפמ לש התונימא ןיינעל הבושח הכ
 הנתיב הבושתהש בוט לבא ,הנעמ אלל
 םא — םילאושה לכ תא קפסת איהו ףוסבל
 ¬ה חא עיגרהלמ הקוחר היחת יאדווב יכ

 .םייטייבוסה םיגיהנמ

 םידספהו םיגשיה
 םייטסינומוק
 הפוריא־ברעמב
 ־אפיציבומהו תזיראטגמלראפה תוריחבב
 ־עמ תוצרא המכב הנורחאל וכרענש ,תויל
 תומישרה תואצות וררוע ,תויפוריא־בר
 אקווד תאזו .םייוסמ ןיינע תויטסינומוקה
 .םחיב־תולקה תודזנתבש תויתריתסה ללגב
 ־תב רוהט ןויגה שפחמש יפ ,וזמ הריתי
 ־םינומוק ,הנה .הרמ בזכאתי ,הלא חודונ
 ¬ב תובר םינש הז .םידמוע םייטירב סיט
 םייעוצקמ םידוגיאב םגו ,םירוכה שאר
 תורשמל םילעופה םתוא ורחב םירחא

 ¬ה תא ,עזדיב ,ולצינ םינרמשה .תובושח
 תתיבש שארב ודמע םיטסינומוקש הדבוע
 רחובה תא קיעזהל ידכ .הלודגה םירוכה
 ¬קו הטתשה ."ךילע םיטסינומוק" .יטירבה

 תגצה יכ ,ועדי לכה .תי״ד הלשממה שאר אר
 לכב ךא — תידרוסבא ,דתיה תאזכ הרירב

 םידממב ןזלשכל תופצל היה השק תאז
 ־בה תיטסינומוקה הגלפמה הלתנש הלאכ
 — הידמעומ הגיצה םירוזא 44־ב .חיטיר
 ר'ל'ףיליק מ״ל׳ינ קי לוכח־ךסב הלביקו
 ופסא !א :םילק םה םייונישה ,1970 תמוע
 י״״ק1ה קר ■תולוק 38,431 הידמעומ 58
 "קמב■ 15,069 :הלק תספותל םעפה התכז .
 3 י״ לבא ■םינש 4 ינפל תולוק 11,408

 ■תולוק 62,092 הידמעומ 57 ולביק 1966
 ־ודי תיעזצקמ־דוגיאה םתוריסמ לע ףסונ
 םתשיגב םג םייטירבה םיטסיבומוקור סיע
 ¬וקה המונתה תולאשב תיברמש־יתלבה

 ]גז׳יבףויג׳ו״״סאוםיא ,המ .תיטסינומ
 יז" ,יריתי ׳תומדקתה לכ

 ךות תיצחמ ידב דע םחב תיטאופה הכימ

 "ייי "?לבה תיטסינומוקה זטלפמח 8
 תחכוסמ הגלפמכ איה םג

 םג .תאז לכבו .הצרא ילעופ ראשו םירוכה

 ?ע7^ר'״ני הדיספה איה
 בנח תמב הל ויהש םיבשומה 5״מ נ חז

 5?* 5לףיי2■ ־4 תתע תל■ ידתונ ,םירה
 י*" תא :תולוק הדיספה אלש ,םחנתהל

 רנו^!יל2ג?? תטיש "0"מ ׳"יב'א בש
 "!!"־־למ .ינולאווה

 אקייי *ירי הגוציי חוכש 1961 זאמ
 ^לןיימועפא םש.,תיתפרצ ירבוד לש

 £רס"? ""2םיבע,י ייגלםןפה חיכ ^
 ■ 5!זח י 07,06,י ׳הבוסל עיפשי

 ל^ רב 3.?,לח■ יטסינומוק רוטאנס השארבו י
 וסה הגלפמה לא ןרזח הלא — תולוקה

 ~יבב ההימת תררועמ'ידז תמועלו
 הגלפמה לש תיקלחה התחלצק

 אואצות י,)בומצ ,תוושהל ןלא ;הברחב ,5מ

 ¬וקה הגלפמל היידש ברה חוכה םע ,דלא
 ¬פב גרובמא״דבו ללכב הינמרגב תיטסינומ
 .םלזעה־חזמחלמ יחש ןיבש הפוקתב סר
 ־רעמ״ד הינמרגב התייססא עקר לע לבא
 ¬רועמ .המחלמה רחאלש םינשה לכב תיב

 בל־תמושת התע גרובמאהב התחלצה םר
 . . ■תקדצומ
 לכמ -י- ׳ףל בוטו עשר ,ול ערו קידצ"
 הלא לש םדספהב קדצ שפחל ןיא ,םוקמ
 ־וטוקה הגלפמה .םירחא לס םתחלצהבכ
 ־תכלוח ,חינרמשכ העודי תינדה תיטסינ
 ־ה תוחוכה תהרסיה רחא .הרקעו םלתב
 יינומה לש ןונגנמה ןמ הכותב׳ םיססות
 אלל הראשנ ,םישימחה תונשב ןסרפסי
 *וסה הגלפמה וליאו ,טנמלראפב גוציי
 .םיבר סיטאדנמ .רשבכ תיממע־חיססילאיצ
 ־ל בושל ןסרפסי תגלפמ החילצה חגשה
 החלצהל התכו ףא התעו ,םירתבנה־תיב
 ־נסוקב :תוילאפיצינומה תוריחבב הלודג
 םוקמבו תולוקה ללכמ 9% הלביק ןגאה
 ־להב 1 העבש התע סופתת — דחא בשומ
 ־יזזגה ,בושת יתיישעת זכרמו למנ ,רוגניס

 .העבראל דחא בשוממ תגוציי תא הל
 ,ברייבסא ,החרא םירעב בצמה המודו
 דז ובז הנטק חכ ץראב .גרובלאו ,דזבדוא

 חמוע? — תולוק 76,690״ב םיטסינומוק
 .הלודגה הינטירבב ,רומאכ ,תולוק 32,741

 חא ריבסהל .דאב הניא וז הנטק המישר
 תאז תושעל לכונ אל ףא - תואצותה
 רמות תנמסמ איה ךא — בר הכ קחרממ

 .הבשחמל

 תונותע

 תוינידמ
 תחלשמה
 ת־הזמב תיטסילאיצוסה
 יטסילאיצוסה לאנוינאנרטניאה תחלשמ
 ־שי1 הירוס ,םירצמב הרוקיב חא המייס

 ■לאר
 ירהש הלודג וז תחלשמ לש התובישח
 ־ב — הפוריא תוצרא לש חמלש הרושב
 ןגנ.תידבש ,היגברונ ,תירטסוא ,חינסירב
 ל תויטארקומד־לאיצוסה תוגלפמה תזאצ

 "יי"* *סוריא תוצראבו ןוטלשה הגה די
 חוגלשמלו !חל ■הלודג העפשה.ןהל תודעונ
 .... % .תויטסילאיצוס
 טקג ףוגב יטסילאיצוסת לנויצאנרטביאה
 אלא .לארשי םעלו לארשיל תדהוא הדמע .
 ה ,םייוסמ יוניש לח תונורחאה םינשבש
 תש ןיב לארשי חלשממ לש תוינידמ

 ״יטל ׳ימרג תונורחאה תומחלמה
 י״יןי״ג תחיהש הברה הדהאה

 !ן!י" ■ח.ירתאל דיימו םיסיח־תשש-חמה
 .*צ*1 לאיצוסזז תוגלפמה בור תוטקונ
 .*יי״יירת תימע חויטסילאיצוסחו.תויט
 לש תוינידמ .רשאל תוברסמ ןה .ךא ,תיל

 .תילאירוטירט תוטשפתהו םיחופיס

 יטסילאיצוסה לנויצאנרטניאח תחלשמ
 רי?םילאיצ1סח דוחיא,;ה םע םירשק ת״וכ
 ירגלס^ד ילמרופ חרואב אוהש) םירצמב
 ב תעבה תגלפמ םע ,(וז ץראב תטלשה

 ¬ה לנויצאנרטניאה תחלשמ לש ,רעסמ **
 םיעבוקה םיגוהב הגאד ררוע יטסילאיצוס
 חנפממ םיששוח^:םה .חדובעה־תגלפמב

 ,.לנויצאגרטביאב יברע-ורפ
 ? ברקב לארשי לש הדמעמ רוערע

 "ילארשי" ׳חויגידפהמ האצות־ היה
 .,^רשמית מא .תזעונ םולש־תמתי הר

 ארקומד לאיצזסה העונתה לא םג עינהל
 ." ־םינושאר םינמיס ךבל שי רבבו .תיט
 ר״״תחלשמה לש התוחילש תואצות
 רחאל קר ןורל היחי רשפא תיטסילאיצוס
 רדי יקסיירק תחחצח .ח״וד םסרפתתש
 י&ל תונתינו זןובייחמ יתלב וימ חחלומה

 • .םימש םישור

 :גל1א :רנה
 ?םולש ךרוצ המחלמ
 תא בטיה רוכזת תמדקתמה תוירוביצה
 ירי׳גלא״ר יטסינומוקה גיהנמה ,גלא ירנה
 ,םיתסרצה ידי-לע הבשנש ,ידוהי אצוממ
 "ימ לבסש םייוניעה ■לע עזעזמ רפס בתכו
 יגיהנממ היה ןיידמזב תכיפה רתא ,םמיד
 הצלאנש ,"חיננפמפ״ד דואגנוואה תגלפמ"
 ־םמב רבחל היה ףזסכלו ,תרחתמב לועפל

 רוסמ דחאלו תיתפרצה תיטסינומוקה הגל
 ■"הטיבאומה" יכ

 תוריבב רבעש שדוחב רקיב .רזבש רותב
 ¬וכיס תא> ,ריהאקו קשמד ,תוריב :ברע

 .(18—20,2.74) ונזתסב םסריפ וימ
 ¬כאמ הרדיס יהוז :רעצב תודוהל שי
 *זושחל םעפה ול דמע אל ונורשכ ,תבז
 ¬דא .הטשה ,ינפל תתחמ םילעופה םירבד

 :חונשי תוחסונ לע רחת גלא ירנה אבר
 רזומ ןויגה הזיא .יסל" ;ןוגכ ,תונשונ
 ־ל (םייאניתשלקה םיברעה) םת סיחרכומ
 ־ידרה דעב.1וןלנבן םתדלומ ןדבואב םלש
 ¬שב חואמ ךשמב םידוהיה ופדרנש חיפ

 ... ״? םינ
 חא החוד עמשוממה טסינומוקה ,חמא
 ורדה" יכ ,ול ריבסמה ,שבח ׳גרו׳ג תנעט

 ׳*3י ~׳ימחלמב יישמ״דל איה ,רדיח|יר
 םאנטייו ללוחל .רבדה ץוחנ םא ,הנש
 -לב הז עודמ .םזילאירפמיאה דגנ השדח
 ימעה תיזת״ה .שאר ,יכ ףא ״? ירשפא-ית
 -צמ ,ירי׳גלאה ןזיסגח תא ול ריכזמ "תימ
 להנמ שבת ר״דה יכ .יל המדנ" :גלא ןיי
 " ■ו י ■ ..״הגיסנ־קבאמ
 רבוטקוא תמחלמ ?המידק ליבומ .רמו
 ,ותריקס חא אוה חחופ ,תיחרכה המיה
 :יט םלשל ,דיה ךירצ הזה. ריחמה תא"
 יגיהנמ לש תוטשפתהה עסמ.תא םולבל
 ה קוחה יסל וגהנתיש גישהלו לארשי
 ףזט־ףוס ריזחהל. םצלאל ידכ ,יןנואלגיכ

 ■ ־״םיועובקה םיתטשה תא
 ?טצמ - ללכ םיריתסמ ונניא,, .ד התעו
 ומדה.תיזחה" ןמ המטאו ח ףיאנ תא אוה

 לארשיו תירבהלתוצרא יכ - ״תיסארק
 !־תלמ אל, לש בצמה לא בושל ...חזס2
 •רביפה תא חיצנמ היה הז .׳םולש אלו הזג
 ללושו לארשי לש םיילאירוטירטה םיש
 -ואלה תויוכזה תא יאניתשלפה םעה ןמ
 1.״ ■״ *רייימ זייסות ךלמה תבוטל ,חזימ
 לי? "ועמח־מ'גה,.ד ןמ רתונ ,רמ ,ןכבו
 [ולת לוכה להאל זיתמוזלמח "ןורתפ״ח...

 תורבדיהב חישממ תומדקתה לכ םויח חי
 לש ותנקסמ םג ,רבד-לשדפוסב ,יהוז —

 ׳""יא "םחמ אוהש אלא .*לא ילבח

 ^צ^יקנ?דח תיזח,י" ׳חתבדיהה
 ןמילארשיה. םימסינומוקה". ןיבל המטאוח

 ירנהל ,ול ורמא םיחכופמ דחמ סירב■?10
 ל" זיייעז*, .םיירצמ םיססיסכראמ .גלא

 תא שידקזול לכיזנש ויכ ייתיטא םולש ת1?"5^י1שז^*איה ־ ^דמ דחא רמא
 ־^-1.םיייקפתל ונישעמ

 .שלו רוקתל גלא ךישמה אל ןאכש לבח
 1׳1ה:ח וחיש ־שי אש םנמא ןכת" .לוא
 ילוא ךא-,םיטרפל סנכבו .ונויעך חא חח
 י!1א "ילי^5 תרנ*יםיג "ימשמ $יווד היח
 תדןרעה הרותה םע םינש תורשע לש וויסנ
 םלשל, יתרכהו אצומןו איה חמחלפה״ש

 1״ י?י|?מ״ חמטאו" *!יאב קר"אלח^בגאא
 די דוע םביחרהל שקבמו ח״קר םע טיס
 (1974) 1—2 ־.׳סמ ׳זעדימה ןולע״ב .״רת

 ?מ£2??\^יי״םיגיםזקןז "יגלםמה לש
 וז .*1ימסרסתמ ,גארפ

 ןייארנ י "הניתשלפ .רורחשל חיטארקומ
 "־■ ■■■ .י ; *׳דמטאוח םע ןאמורה קזחתמ



 טעל תעמ

 חרזמ
 ןוכית

 תיחכונה תושכה־תוכרעיהש הארג
 לש ןבא אבא תוינידמל החונ הניא
 ,םנמא ."םייסיא םידעצב תומדקתה"
 ־בו תירבה־תוצרא ןיב הנבהמ תדימ
 חרזמב חרזטס ץינעב תוצעומה-תיר
 תצקמב הלשרעתת הפפורתנ ןוכיתה
 תמחלמ רמנב ןמתסהש בצמה תמוצל
 תוחוכ דדועמ רבדהו ,םירוסיכה־םוי
 — דחי םג יברעה דמו לארשיב —

 ¬מל ,םיפידעמו תורשפ יבסמ םיששותה
 ¬למל דע ...ווק סוטאטס ,לוכה תור
 םתחמוסש המדנ תאו־לכבו .האבה המח
 ,םנמא סא :תמדקומ (תירבאקאמח)
 "איפקהל" תולודגה תומצעמה תולוכי
 ¬ה תתחפה לע העידיה הא חתע-תעל
 איסקהל דואמ תשק — הפוריאב תוחוכ

 .ת״חזמב תוחוכה תדרפה תא
 ¬ה" תבצח לע תוחישה תוכשמנ ןכל
 — תירוסה חיוחב ״,תולוחכה תותמוכ

 ¬לכ תומדקתה םש הגשוהש ינפל דועו
 ¬ה תרדסמ לע םיבוידח םג וחתפנ .יהש

 .ןדריו לארשי ויב תוחוכ
 ףא — רבדה בוט יכ םיבשוח ונא
 ¬ועתמ ןדרי םע םישושיגה חכונל םא
 הכירצ םנמאה :הבושחה הלאשה תרר
 חסידעט איהש םשור רוציל לארשי
 ינס לע תיברעמה הדגב ןייסוח ןוטלש
 חבונל ז םיאניתשלפה לש ימצע־ןוטלש
 :לארשיב םייטילופה תוחוכה יסחי
 ¬ש ,הדבועל תינויח תובישח לוכ־םדוק
 תרומת תבסל תילארשי תונוכנ תמייק
 ¬ל םינעוטה םיינש םנשי םא !םולש
 ,אברדא !ונופיש םיחטשה לע תולעב
 ־בטה םיאנתח לע םהיניב אג־ורזוחי
 ,לארשיל ןוחטבחו םולשה ברימ םימימ
 ־ידעי לארשיב "םינוית יכ קפס ןיאו
 ¬ה רנטראסר תא ,םיסוד םיאנתב ,ופ

 1 יאניתשלפ
 ¬ש היגטרטסאה הא םיננכתמ ןפ אל
 ¬קב םימייוסמ "םימדקתמ" תוחוכ םהל
 ׳ג־וו׳ג קר אל .םיאניתשלפה בר
 םפוג לש םיטנדוטסה אלא .שאבה
 ¬יע הכרדהל םינותנה הלבת־יגונראו
 תיטסינומוקה הגלפמה םג — תיקאר
 חא לידגהל יאדכ יכ ,תבשוח תינדריה
 ¬קה תא םירעהל ,לארשימ תועיבתה
 ותשלב רדסה תעינמ ידכ דע םייש

 ,יחכונת גלשב
 תידוסה "הסיעצ־א" ישנא ,תאותע
 םע םילשהל םינכומ רבכ המטאוחו
 הנידמ" וב ןנוכל ידכ תטש לכ הלבק
 תיזחה" וליאו - ״רירב תיאניתשלפ
 לש הדוסימ "תיאניתשלפה תימואלה
 הנחמ חינוריה תיטסינומוקה חבלפמח
 ¬ווב תיאניתשלפ תחלשמ תופתתשה

 רחמה ןןיגהה ©5
 םיטסינומוקה לש
 ם״נרריה £§|
 יכ ,העיבתה תאלעהב חבנ׳ו־תדיע
 ¬ולחה תולובגל דע ... .גוסית לארשי

 1 1947 לש הק
 הזו ,ולור קיראל רסמנ הלא םיגוחמ
 !(9.3.74) "דנומ הל״ וגוחעב בחכ
 ¬יצמ ,תיאניתשלפה תימואלה תיזחה"
 ¬יצה איה .היתודמע תא חחישקח ,הד
 ¬תל יאביתשלשה רורחשה ןוגראל הע
 ¬ל ןמזות רשאב ,הבנ׳ז־תדיעווב עוב
 ־ה תוטלחה לכ, עוציב ,הב ףתתשה
 ,תורחא םילמב .,הניתשלפ לע ם״וא
 ¬ה תינכות עוציב תא תעבות *תיזח,ה
 -ב ם״ואה ידי־לע הלבקתנש הקולח
 ¬ידמה ידי־לע זא חחחדב לבא — 1947
 שרוד היהש רבד — ,תויברעה תונ
 ¬ה הדגה תא קר אל ריזחהל לארשימ
 םיחטשה תא םג אלא ,הזעו תיברעמ
 ¬מ האצותכ תידוהיה הנידמב וללכנש

 .״1948 תמחלמ
 יתפרצה יאגותעהש והשימ הוויק םא
 רשא חא יוארכ ,תאז לכב ,ןיבה אל
 סיפדהו ח״קר ןואטב אב — ול ורמא
 ¬ייתסהו הרעה לכ אלל - הלמב הלמ
 ¬בחמ לש "תיזחה" תדמע חא - תוג
 וז,,ב אורקל ןתינ רכ .םיינדריה םיר
 ¬רשי) איה התע" : (13.3.74) ״ךרדה
 הצלאנש רתאל ,המצע תא האצמ (לא
 ,ם״ואד תוטלחה תא עצבל בייחתהל
 ־יחשלסה ונמעל רטש עורפל הילעשכ
 דוע — תימואלניבה לחקח־תעדל •יאנ
 לע טילחה ס״ואה רשאכ ,1947 תנשמ
 רצל הניתשלפב תיברע הנידמ תמקה
 הסנמ החטש תאש ,תידוהיה הנידמה
 ¬שות תויוכזל רכנתהלו עולבל לארשי

 ".היב
 ־יא ,םיעיצמ םיינדריה םיטסינומוקה
 ־וזו רלמה םע תורחתהל ם״שאל ,אופ
 ¬שיל םיעורג רתוי םיאנת תגצהב ןייס
 ¬סת אל "הנוי" םושש םיאנת - •לאר
 ,תוחפל ,ךכ) ח״קר וליפאו םחל םיכ
 ¬ומה תובקעב יבוט קיפות לצא ינארק
 ¬לועה םולשח־תצעומ לש ןורחאה בש
 ¬איר העצהכ םתוא הלעמ חניא תימ

 .תיל

 תימצעת הרדגהה חוכמ םידדצמב
 ונא םילוכי םייאגיתשלפה םיברעח לש
 ¬פה יכ םהינוגרא תודגנתה חא ןיבהל
 תיברעמה תדגה תיזחב תוחוכה תדר
 ¬לב ומיע וא ,ץיס־וח ולמח םע ןודית
 םייאניחשלפ םינוגרא םא לבא •יב
 ־בל לארשי תגיסנ ווגב תועיבת ילעי
 ואלפתי לא - 1947 לש הקולחה תולמ
 1 תרחאה היצפואב שמתשת לארשי םא

 תוגלסמ

 זרודדתסהה לש ו2־ח תדיעייב
 ץוביקמ ,ךמחר הכימ ירבדמ

 ."םולש םרכ" רפסה
 ־ובמ איה .הדוסימ תנכוסמ תוי| י ¬נידמ איה םיחטשב תובשייתה ~ך.
 ,חצני חצנל לארשי יכ ,החנהה לע תסה
 םילוכי ונא יכ ,תיעטומה הסיפתה לענ
 עובקלו םהלש םיחטשב בשייתהל
 תמוחמ) .ונחור לע הלועה לככ תודבוע
 תוכז ול ■שי !ולמ הנוי.רדיה)(םלואב
 חשוע תוחפל אות ,תבד חא דיגהל
 דיגחל תובז ול שי .הזל רשקב והשמ
 ונילאיואובח .(וקתשי םלוכו .ורבד תא
 וקעצתו רפסב םיאצמנ ונחנאש הפיא

 .םכלש תוקעצה תא םש
 יבושי תא תדעיימה תוינידמ יהוז
 לע םלועל תויחל דלוכ םעה תאו .דפקה
 ךרדש ,הנורחאה המחלמב וניאר ,ברחה

 ילוא :זא .האושל ל׳יבוחל הלולע וז

 ,ןתמו־אשמל דלגו הנקסמ םעפ קיסנ
 ,תוחותפ תויצפואה לכ תראשה ךות
 ¬ל ונתא עיגהל לכוי ינשה דצהש ידכ
 תוחפל דדועל ידכ וא ,והשלכ םכסה
 םכסהב םיבייבועמה ינשה דצב הלא תא

 -טואה םיבושיה ירבחל דוגינב 7 הזכ
 יבא ,"םולשה ןעמל םג זוזג אל" :םיד
 :םירמואה םירחא םיבר םנשי יכ חוטב
 -כה םיחטשב םיבושיה חא דימעב אל"
 םינכומ היהנ י .םולשל לושכמכ םישוב
 ¬ל 'םישובכה םיחטשב םיבושי תונפל

 ."םולשה ןעמ

 ¬שייתה הבייחמ תונויצהש ,םירמוא

 -תח איה ילש תונויצה ךא •ןוכנ •"יב
 תוכזב חרכה לע םג תססובמה הובשיי
 יואו .ןכשה םעה לש תימצעה ׳הרדגהה
 לש ינויצה ררעה תא ךיסהנ םא ונל

 !םילשל לושכמל תובשייתהה

 ררופתמה ךרעמה ■881■"■׳*'־'"
 תלהעז תבישיב שרד ,םערב השמ כ״ח ,תסנכב ררעמה תעיס ר״ון
 .התדובע יכרד לע ריקמ ןויד םדקהב םייקת העיסהש ךרעמה י
 רבעשל הדובעת-תודחאו ם-פמ תוביסהש ,התע אוה העיסב בצמה

 .תובישיה תא תומידקמ
 —... אלש הטילחה (םירבח 6) ם״פט תביטח

 ¬יב םיבורקה םיישדוחה ךשמב ףחתשירל
 האחמכ ,העיסה תאילמו הלהנהה תוביש
 ¬ב ישילש רשב התכז אל ם״פמש ךכ לע
 ל״דפמל םא ,ההעדל ,הל עיגמה ,הלשממ
 .םיקית יבש ע״ללו םיקית העברא ונחינ
 ךכב תאור איה יכ ,העידוה ם״סמ תביטח
 ,הרובעה-תגלפמ דצמ קדצומ־יתלב חופיק
 ¬דוחה ךות םאו .ךרעמב הריכבה הפתושה
 תא ם״סמ םירחת םתבש ,םיבורקה םייש
 ןיינעה אובי אל ,ךרעמה תעיס תובישי
 המעטמ ישילש רש הנומי אלו ונוקית לע
 ¬חהב ם״פמ ןודת ,(ןזח בקעיב רבודמה)

 .הקבאמ תפר
 תריחב לע וחמ הדובפח־תודתא ישנא
 ־ב״דו־ץוחה־תדעו ר״ויכ ןובנ קחצי ב״ח
 .קודצ םייח רשה םוקמב תסנכה לש ןוחט

 השמ כ״ח תא ׳דז דיקסחל תונמל ושרד םה
 .למרכ

 ־ןב .י ב״הח לש םחונהנתח תלאש
 ¬צה אל רשא ,רפוע .או באילא .ל ,ןורהא

 ■ייאמ התגצה תעב השדחה הלשממה דעב "יב
 זר״2ר ל״בזמ תלחנה תבישיב איה םג הנודב ,תסנכב
 ט ־*" ־׳ .ךרעמה תעיס

 ויח רבעשל י״אסמ ירבח .ןוחטבחו־ץוחה ־יבל םדימעהל עיצה גרברבליז .א ב״ח
 ןוחטבהז־ץוחה-תדעוול סינכהל םיכירצ ־תגלפמ לש יתעמשמ ןיד־חיב ינפב רור
 םירשה םוקמב םישדח םיגיצנ השולש ןוירוקנא ירא כ״ח שקיב ותמועל .הדובעה
 ¬ש ׳בירי *ורחאו קודצ םייח ,ןיבד קחצי -ה יריפמ יפלכ ןידה תא תוצמל אלש
 ־ב םירמכ ונומש רחאל הדעווה ןמ ושרפ תוחורה תא ריעסהל אלש ידכ ,תעמשמ
 ב״ח ןיב תוערה־יקוליח תובקעב .הלשממ םתאירקב ,ותעדל ,קפתסהל שי ,רתוי דוע
 ,אוה שרד ,העיסל וירבח ויבל באילא .העיסה לש תדחוימ הדעו ינפב דודיבל
 סג דימעמל ,הדעווב רבחכ רבכ ןהיכש .רבס ,ךרעמה תעיס ר״וי ,םערב .מ ב״ת
 תביטח ירבח .תוריחבל ותודמעומ חא באילא .ל ,ןורהא־ןב .י דגנ רוריבה תא יכ
 .י חסבכה-ירבח תא ורחב רבעשל י״אסמ דגנ ׳אצי אוה .העיסב םייקל שי רסוע .או
 זילרה רתסאו וילדי .א ,םערב .מ ,יגומלא ־עדל .הגלפמב תונמקנ לש הריווא תריצי
 באילא .א .ןוחטבזוו־ץוחה־תדעוזב םגצייל ־צ״דל לקשמ־דבכ קומינ תשולשל היה ,וח
 ־דה חולוקה רססמ תא לביק אלו לשכנ העיסהש ינסמ ,העבצהמ םתוענמיה תקד

 ,שזר הלשממה בכרה רושיאל וסנוכ אל הכשלהו
 ךכ בחופ ,ם״פמ יקיתוומ ,ירעי ריאמ -עה־תגלפמ ןונקת שרודש יפכ ,השדחח

 :ךרעמב רצונש בצמה לע ־ןבש ךב לע עיבצה םג םערב .הדוב
 ,ורקמוד תמקה לש םימזויה דחאכ" וב ,ריאמ הדלוג לא בחכמב״דנפ ןזרחא
 םיסחיב ריק ןויווש לש הרימשב יתיאר ־ה תבכרה ןפוא לע ןויד םייקל השקיב
 ןבואר־ימו דנ־יגב־יאנת םיפתושה ןיב .הבושתל הכז אלו ,הלשממ
 ךרש ןוימש לע םולחה .ותחלצהלו ומויקל ־תגלפמ ל״כזמ הלא םירבד לע ריעה
 ־הטאפב ונתאמ קחרתמו קמוח חז ןיעמ ־שמ :םערבל ,ןילדי ןורהא כ״ת ,הדובעה
 תא הוולמ ם"סמש ׳אלפ ויאו .הגגרומ ךב לש םתוגהנתה תא קידצמ התאש ,עמח
 ־בב םירוהרחב חזה ביאדמח הזחמה םויס .םעדב ול בישהו .רפועו באילא .ןורהא

 ."ידמל םיד ןשרד החע ,תסנכ ירבחכ םהב ורחב ירח
 .־ז גיצהל וליפא ילב ,הלשממב הכימת םחמ

 ופי *וינס — י״קמ ־צח ינפל■ השדחח הלשממה חא םהינפב
 ,ןחשו&ג ,7 חעשב 20.3.74 /ד םויב ■תסנכב ןומאה תפב

 5 ךילרא ׳חר ךרעמה תעיסב רבעשל י״אפמ תביטח
 םידהואו םידבה תשיגפ ־ה םיסחיה תא ןקתל דציכ הנדו הסנכתה

 יפלאב לרצ ׳תה תופתתשהב תוררוםחהמ וחוא ליצהל דציכו ךרעמ
 —-- ־סמ י״אסמ תביטח לש הסוניכ .תימינפ

 ) ־ל תיקוח חקנ&פשוג ןתמ לע דיעמ *זר
 4 ,תונושה תוביטחה לש תדרסבה תוליעפ

 1 לש התומלש ןויער תא דגונ רבדה יב ףא
 , .הדובע,ד־תגלפמ

 ^ 1 רבעשל י״אסמ תביטח ירבח לש םסוניכ
 הלועפ ווק תוותהל .ידכ ,יחרכה השענ

 ■ תסנככ ךרעמה תעיס לש התבישי תארקל
 ־חביו בצמה חארבהב ונודי הבש ,עובשה.

 1 .העיסל רדיו השדח הלהנה ור

 ףיסוי אל יכ ,עידוה םערב השפ כ״ח
 01> הנומ אלש לע האחמב ,העיסה דיריכ ןהכל

 ג " יי 1 כ״ח עידוה תאז תובקעב ,הדובעה־רשפ
 ףילצמכ ודיקפתמ רטפתי יכ ,הפי ידע

 ןו״וחאח דעומה י -יעיסת
 רוזחי םערב כ״חש םיווקמ י״אפט ישנא

 זםןש בוריס מ ל ךרעמה תעיסב בצמה ךא ,ותולטסתחמוב
 • .■חאמ ןידע תויהל ףיסומ

 !טולח ־ש ,תוימיבפת תוריחבה ןח ךכל תודעו
 ■ ־תדעוול רבעשל י״אממ תביטח ־ירכזו וכרע

 ינש םוי

 ןודחאח דעומה

 יששמ !וריסמע
 ומוימ

 י*—

 ת>עמשה תסנכב

 םיקשמל רוזעל דציכ
 ?םיסייוגמ םהילעבש
 כ״ח תעצה יפל ,1974 ץרמב 12־ב התבישיב הנד תסנכה תאיל/יץ
 םיבשומהו םיקשמה לש רומחה בצמב ,(דוכילה) ץיברוה לאגי 1.1

 .םיסייוגמ םהילעבש

 םיבר רעונ ינב ויזע םיבושיהמ קלחב םהילעבש םיהשמ ן *;תח
 ־יה ןכו םהל תודוהו ,וסייוג אלש םירבחו 1 3500
 םיירוזא ,םוריח תעשל קשמ תוטמל חוד לסייוג

 , ־רנייט יזוע ב״ח יסב בצמה רואית ,רנהו

 י :(ךרעמה) ןמ

 1 ־וסיכה־מוי תמחלמב סויגה ללכ ךרדב
 םיקשמ 3,500־ב אטבתה םיבשומב םיר
 ¬סמ ךותמ הזו ,וסייוג םהילעבש םייאלקח
 .םייאלקח םיקשמ 19,000־כ לש יללכ רפ

 קלחה לע דיעמ 3,500 לש רפסמהש ינמוד
 ¬ה םלצא הררועתנש ,םיקשמ לש הובגה
 ־ב ךישטהלו םמצע תא םייקל לצינ ,ריעב
 ינש רבד .קשמה לעב לש ורדעיהב דוציי
 ־ייוגמה ןמ רכינ קלחש ,אוה תעדל ךירצש

 .אבצב םידיקפת ילעב םה םיבשומהמ םיס
 ־םח יאלממ — םקלח ,םיניצק לודגה םקלח
 חל סויגל םיארקנ אליממו ,םירחא םידיק

 .םנקתכ םינממ םג רתוי תוכורא תופוק
 וא ,םבור םירופיכה־םוי תמחלמב סג לבא
 ¬ש תודיחיב םיתרשמו ותריש ,םלוככ םבור
 ¬לחבו ,ךשוממ אוהו ידיימ היה סויגה ,,דב

 קמוע ,רמולכ .םויה דע וררחוש אל םק
 רשאמ רתוי לודג אוה םיבשומב העיגפה
 ־במ םג ,הייסולכואמ לש םירחא ם׳ירזגימב
 תניחבמ םג ,שרדנה תורישה ךשמ תגיח

 י!'" ללגב םיייגמיד םדאה־חוכ זוחא
 וקתיד ךרוא תניחבמ םגו ,םדוק יתרכזהש

 ¬ורחאה תועמשה לש רורחשה בצקו הפ

 ."םינ

 חא רותפל וסינש ,רסמ ןמרנייפ ב״ח
 ׳רבדה ךא ,םיבדנתמ סויג ידי־לע היעבה
 ■ילע אל .םיצוביקב הלודג הדימב חילצהש
 ?לש ""מ רקיעב חאז .םיבשומב הפי

 שומב םיילהנמהו םיינוגראה םילבה ויה
 ירז ויא .הז בדנתמ םדא־הוכ טולקל םיב

 קתב םלועמ קסע אלש ,םדא החקל טושפ
 1״י ״ יייצל ידויצ לכשו תואל
 לבא .תובהלתה תדימ םג םימעפלו בוט
 ותוא איבהל ,הז םוחתב עדי רסה אוה

 ;יתוא טול?ל יורע רניאש םיקמל
 !"י*" תונגראתהל ,התוא ריכמ וניאש

 *ימהו •ילש תונולניד לוצינ ךרוצל תמייק
 ?"כל'^ •ןמ". תא יקידצה אל תוא
 דנתמ תטילקב החלצה לש םידדוב םירקמ

 ונמו םיקיתו םיבושיב רקיעב ויהש ,םיב
 הנפ אל תובדנתה לש אשונה .רתוי סיס
 הטעמהה ־ץוד לע אטבתמ ינאו ,היעבל

 . היעבל הגע אל אוחש רמוא ינאשכ

 ־יתמה תרזעל סייגל עיצה ןמרנייפ כ״ח
 ־יחב לש ב״יו א״י תותיכמ םידימלת םיב
 ־ב םידימלתו םיטנדוטס ,םיינוכיתה דפסה
 ל ־ם רנויםנסו םיהובגה ךוניתה־תודסומ

 ם קשמה תרזעל בצקוהש םוכסה םג ,ותעד
 לש תיבירב האוולהכ תוריל 10,000 -
 לע הנוע וניא — םייתנש ךשמל 11%

 .םיקשמה יכרצ

 השילש הלערה םימה ריחמ
 תחא הנשב םימעפ

 שי? תסנכה תמב לעמ חרכה•'
 :(תימואל־תיתד הגלפמה) ייבטבא רושילא

 אלו תיבשומח תובשייתהה אל ,השעמל"
 תובורע ויה אל תיצוביקה תובשייתהה
 תונורהפ ויח אלל ,ךשוממ הכ סויג תארקל
 אל םיקשמהש ידה *שלכ תדמח וא

 .ועגפיי י
 רתויב םיבושחה תונורקעה דחא <$מא
 ־וא ,תידדה הרוע אוה ונלש.תואלקח# לש

 ,םייביטקייבוא םיישקב לקתנ ועמיפ םל
 םיבשומה ךותב םדא־חוכב ר וס הסה ללגב

 .תוחיתמהו בצמה ללגבו

 םיבר רעונ ינב ויזע םיבושיהמ קלחב
 ¬וה ןכו םהל תודוהו ,וסייוג אלש םירבחו

 םיירוזא ,םוריח תעשל קשמ תוטמל תוד
 תרצותהמ קלח עיגה ,םייבחרמו םיידוקיפ
 םיכרצמה תא קפסל .דיה רשפאו םיקוושל
 עונמל ךכ ידי לעו ל",דצלו ץראה יבשותל

 .רוביצב .יקינפ

 ¬קנש ,איה ןויצל היוארה תפסונ הדבוע
 םיריתמ תרמאהל וז העשב אקווד ונעל
 ,אופסמ :ןוגכ ,םיידוסי תואלקח ירצומ לש

 הלא תויורקייתה .הרבדה־ירמותו םינשד
 יצמ תורקייתהמ הרישי האצות ןקלחב ןה
 ¬רעצל ךא ,ץראל ץוחב םייסיסב ןוזמ־יכר

 יריחמ תאלעה לע □ג התע ונרשבתנ ונ
 השגוה חז ןיינעב .50% תולובגב םימה
 ינניא .לדייז ב״הח י״ע םויה־רדסל ,דעצה
 םימיב אקווד וז האלעהל הקדצה האור
 ינפב וילע ןודל שיש אשונ והז ךא ,הלא
 .הדעוול רבעזה אוהש חמש ינאו .ומצע

 ¬קוה רשאכ .ןייצל הצור ינא דחא רבל
 ¬תמל שרופמב רמאנ ,יבוקעי דג תדעו ,ומ

 20% לש האלעחש ,םיאלקחלו םיבשיי
 תפסונ האלעה לכמ םיבשייתמהת א רותפת
 לבא .הנייהתש תורחא תואלעה תובקעב
 ¬ה יריחמ השעמל ולעוה הנורחאה הנשב
 .20%—17% ןיב םעפ ,םימעפ שולש םימ
 - יבוקעי דג תדעו תועצה יפל הינש םעפ

 תפסונ האלעה לע ונעמש םויחו ,20%־ב
 ".50% לש

 ?..היגלטסונ ילב
 עיצה "דוכיל״המ ונרמלוא דוחא ב״ח
 לש םייגלאטסונ םיכרעב עשעתשהל" אל
 ¬ל ."תידדה תוברעו תידדה הרזע תפוקת
 םויה לש תואיצמה״ש ,םלוכל רורב ותעד
 ־שונב םימיאתמ תונורתפ קפסל הלכי אל
 לכ אל" :ליעפ .מ) .״וז הרוצב הלא םיא

 ..״חוטב ךכ

 לש תידדה הרוע אללש ,איה תמאה
 הברהב עורג. היה בצמה' ,םיבשומה ינב
 היצרפוקל םידגנתמה ,דלא םג םידומ ךכבו

 .תיצוביקהו תיבשומה

 קשמה עדי ,<ע״ל)ןלוג קחצי תעד יפל
 ¬עו םוריתה תעשל הפי לגתסהל יאלקחה

 לע רומשל םילודגו םיבר םיצמאמ תש
 השורדה תרצותה תא קפסלו רוצייה תמר

 תעדל — דמעמ קיזחה־ אוח .הייסולכואל
 םירזגמ רשאמ בוט רתוי הברה ~ ןלוג .י

 .קשמב םירתא

 רשפא — ןלוג כ״ח רמא - וישכע קר
 ,חיביטרפוק חור רדעיה הדימ וזיאב ןיבהל
 התבזח ׳בשומה לש ימינפ ןוגרא רדעיה
 םירדוסמ םידעו םויק לשו היצרפוקה לש
 ■"חשק בצמב ןותנה בשומב םיעגופ -

 זעה חא לידגהל העיבתל ףרטצה אוה םג
 .ועגפנש םיקשמל תיפסכה הר

 דל העונתה)ינולא תימלוש ב״ח תעדל
 יי*!! בצמה ,הז אשונ ,(חרזאה תויוכ
 ייוגמ םהילעבש םיבשומהו םיקשממ לש
 ,תועובש רפסמ ינפל ילאוטקא חיה ,סיס

 רשא .התיבח ורזח רבכ םישנאה התע דא
 ח^ינת ייח ,יביצקתה אשונל

 ה תא אצמת איהו תנגרואמ העונת איה
 .םישורדה םיפסכ

 וח ■ינא ,םהל רוזעל שיש תבשוח ינא י
 ■"ץ״"יט*-.־8קשל,ו״!!ש״בש
 ,רתוי תורעוב תויעב שי ךא __ יבו*א
 ימת" תויורקייתהה ןוגל ,רתוי תופוחד
 חנד אל תסנכהו _ יהגורהאח הוןוקתב תור

 . .״וז תייעבב

 :רמא "דקומ״מ ליעפ ריאמ

 יצוביקה ןויערה תופידע
 תיטרפה המזויה לע

 ־רוה לאגי ב״זוח ונינפב תלעחש אשונה
 לבא ,בושח קפס לש לצ אלל אוה ץיב
 •ח תובקנמ תאז רמוא ינאו — יל המדנ
 תצק אוהש — ינולא כ׳יחח לש ןועיט
 ¬עמ ינש ללגב תאז .םויח יטוקא תוחפ
 לארשי תלשממ התשעש םייבויח םנש
 השעמה .טרפב תואלקחה־דרשמו ללכב
 רשאל תטלחתח וז .ונלוכל עודי ןושארה
 לכל תוריל םיפלא 10 דע לש תואוולה
 ־לחח .סיקיגנושמל םנ הז ללכבו ,יאמצע
 העייס איהו ,םויהמ אל הלבקתנ וז הט
 ¬ומב םיקשמה ילעבל תעייסמו קפס אלל

 .םיבש
 ־תה רבדה .הינש תטלחה םג הלבקתנ
 ינניא .□יבשומה תעונתב םויח יל ררב
 ־צותכ חאב איה םא ,התוא םזי *מ עדוי

 ־דרשמ ,תסנכה לש תוליעפ וזיאמ חא
 ידרשמ .םיבשומח־תעומו וא תואלקחה
 ¬נוק תוכרעה תושעל םיכסת תואלקחה
 ¬ה םיקשמל ומרגנש םיקזנה לש תויטרק
 המחלמהמ האצותכ םיבשומב םייאלקח
 םיבשומה ינב תא תוצפלו ,םיסוינהמו
 ־ונ תואוולח לש תטישב ,תדבוכמ תרוצב
 תא םקשל ולכויש ידכ ,תיסחי דאמ תוח
 ודוסיב יבויח השעמ חז ,יתעדל .םמצע
 ךירצ וז חמב לעמו .וילע ךרבל ךירצו
 ץילמהל וא שורדל ,הלשממהמ שקבל
 ,ולש רובידה ןונגס יפל שיא שיא ,הינפל
 .היטרקורויב ילבו תוליעמ תאז תושעל
 ־ש ,תואלקחח־רשמ שקבל לוכי קר ינא
 ונתא חכונה דיחיה הלשממה רכח אוה
 תא םשייל חלש&טח ינפב ץילמיש ,םויח
 םינטק םייאמצע יפלב םג חזח ןויערה
 ־מת םרובע םגש ,ינוריעה רזגימב םירחא

 תכרעה םחל רשפאל ידכ ןרק וזיא אצ
 ילוא וא ;תואוולה ידי־לע הרזעו םיקזנ
 ־זח םיקנעמ ידי־לע תאז תושעל רשפא
 ־סע תא םקשל םהל רוזעל ידכ ,םיימעפ
 העדב םידחואמ ונלוכש יל המדנ .םהיק
 רתויב םיעגפנה □ה םינטקה □ייאמצעחש
 .הנורחאה תכשוממה סויגה תפוקת בקע

 ¬ה רצקה םואנחת א םייסל הצור ינא
 הניא ילואש ,תיגולואדיא הכרעהב חז
 איה לבא ,םויח ןוידל רישי ןפואב תכייש
 ¬ב בצמהש איה הדבועה .והשמ תדמלמ
 ־ונתח ירבחש תווקמ ינא .הנוש םיצוביק
 ־ותכ אמש ,ילע וסעכי אל תיצוביקה זוע
 והשימ חצרי עימשאש הבשח ירבדמ חאצ
 תא וופקל תואלקחה וא רצואה דרשמב
 ־וקתח אקווד .םחל םיעיגמה םילומגתה
 םיסוינח ,הנורחאה חנשח־תיצחמ לש חפ
 המוצעה המורתהו םירבג לש םיכשוממה

 רבד) חזה סויגב תיצוביקה העונתה לש
 ¬מוע ובש ןפואהו (וב קפקפמ וניא שיאש !
 ילכלכה סמועב תיצוביקה חעוגתח תד ן

 לילעב ,יתעד יפל ,םיחיכומ ,הזח יקשמהו 1
 ןויערה לע יצוביקה ןויערה תופידע תא

 .תיטרפה המזויה לש
 םתוכז .והשימל רסומ ףיטהלמ יתנוטק
 ¬ל םינטקה םילאמצעחו םיקינבשומה לש :
 ונחנאו םיצור □חש יפכ תויחל ךישמיח ־י
 שפחמש ימ לבא .םמצר תא דבכל םיכירצ
 ־יאל תזימלואדיא תויועמשמ םנ םימעפל *
 *ש ׳הכמות חחבוחיאצמי ,םיפטוש םיעור
 רמכ םירפסמב םג חתוא שיחמחל רשפא
 לע יצוביקה ןויערה תופידע רבדב ,םייח *

 ".תיטרפה המזויה ןויער "

 ־ש חיעבהש עבק (דוכילה) ר&ורנ חספ '
 ־שמ חותפ אל התע תילאוטקאו רתויב הר י ¬וסח היעב איה הסנכה תאילמב התלעוה ;
 .הירחאל דימו המחלמה תפוקתב המימ
 זיסלח■ ןויצ־ןב לש ותעד מנ התיח וזב
 הנורחאה הפוקתב םידע ובא" .(רדעמה)
 חחאש ,רחאמ הגיאדמ העפותל - רמא ~ ־
 תובקעב תאזו) יתחפשמה קשמב ןטק אל ,ן
 בחע (םיאולימל רידתה סויגהו המחלמה *

 תונורתפ ול שפחמו תואלקחב הדובעה תא . ־■
 חא םיאתהל ידכ ,סירהא הקוסעת תורוקמו ח
 ־ובעל רבעמ רמוא חז .שדח בצמל ומצע .

 םידחא םירוהרה
 םיללחה רפס תובקעב

 ¬ל שיגה ליעפ ריאמ כ״״דקך
 ריאמ הדלוג ,הלשממה-שאר | !

 :האבה התליאשה תא
 יחארק םוצע בל־באכבו טטרב
 ¬רופש ,םירדענהו םיללחה רפס תא

 תסנכה ירבחל שגוהו ל",דצ י״ע םס
 .1974 סרמב 11-ב

 -ויצה ?יחב ךנוחו לדוגש ידו״ריכ
 יתוא םידקופ ,תיטסילאיצוס,ו חונ
 ¬ה יפואב םירושקה םירוהרה רפסמ
 ינפל ,רפסב בותכה לש ידמ יתד
 .םירדענהו םיללחה תמישר ףוסבו
 הלשממה ־שאר ,בב תא שקבא

 :בישהל
 "רוכזי״ה ךירצ עודמ .א

 רוכוי" — :חסונב עתפיחל ישארה
 ¬רשי רוכזי" — :בתכיי אל עודמ

 תנידמב רוכזנ" וא "...דגו לא
 1 ״...לארשי

 תסונ רפסל ףרוצ אל עודמ .3
 ררושמ י״ע ובתכנש הריש וא הניק

 ףסונב תאו ? ינרדומ ילארשי-י־תהי
 .רפסב ואבוהש ך״נתה יעטק ינשל

 7 םהמ דחא םוקמב וא
 :4 ׳םמ ׳מעב בתכנ עודמ .ג
 חומש" אלו "ד״יה םיללחה חומש"
 המקנה ביטומ םאה ?ל״ז םיללחה
 ¬רפב טלבתהל ךירצש ■אוה תיתדה

 7 םיימשרה ונימוס
 ןקתל הלשממה הנכומ םאה .ד
 ¬חה רפס לש חיגשה הרודהמה חא
 תובושתה תובקעב םירדענהו םילל

 ז ל״נח תולאשה ןמ־תושקבתמה

 ויה וב עקשוהש ,קשמ תחנוהו ץוח תוד
 .-בר יטרפז ירוביצ ,ימואל

 ־חש עבק "דרעמ״חמ גרפרבליז םהרבא
 רבודמה .הלוכ תסנכה תא דחיא אשונ
 ¬ה לש בל״תמושת הצוחנו יפיצסס ןיינעב
 ¬ל םורתל םילוביה ,םייתלשממה תודסומ

 .ונורתפ

 תפתושמ העצה
 ז^ד לע קלח ,יתפנ .ח ,חואלקחה־רש
 קלח .ילאוטקא וניא ןיינעהש םירבוסה
 -זת םאו ,רזח אל ןיידע םיסייוגמהמ לודג

 ידכ ץוחבש חמ לכ תושעל ןמזה והז וד
 .ילמרונה םייחה לולסמל בושל

 טקנ ודרשמש םידעצהת א טריפ אוה
 .סויגה תובקעב ועגפנש םיקשמה הרזעל

 — יתבג רמא — רחמב השקה היעבה״
 רקיעב ,םיקשמ שי .םזקישח תייעב איה
 שיש איה םש היעבהש ,םימייוסמ םיפנעב

 ¬קשל ידכ םילודג םימוכס עיקשהל ךרוצ
 ."םמ

 ־ה תעצה רחאדזס הלבקתנ ןוידה םוחב
 הגלפמה ,דוכילה .ךרעמה חפיס לש םוכיס
 ־ח תויוכזל העונתה ,ע״ל ,תימואל־תיתדה

 *ישלח וזב ״דקומ״ו חייא
 רש ירבד תא חינמל המשר תשמח"

 ;לטייםל הלשממה תולועפ לע תואלקחה
 *דכל ■ תאדטו םיסייונס םחילשבש םיקא©

 ¬קח ׳זותפכ) רברפ םישגונה הלשממה ייור

 ;י *י* ייבמל •א :(הרובשו רמא ׳"יאל
 וגמ וא בדנתמ םרא״חזב תונפהל םיצמאמ
 םישייונמח סימעמ ילשב םוקמ אלמל םיי
 ־"ש םיקשמל עייסל .ב ז סויגה תפוקתב

 8^ל דב םהילעב סויג לגרל ועג
 -שמ .תיילפה ידי־לע ,ועגפנש קשמה יסנק



 ־•יי*,

 עובשה -תחיש

 דוד
 ¬ייחמ "ןוט ןוב״חו תועיבצה □
 .רנרבל עגעגתהל וישכע םיב

 הדבועכ "תוא" תריגס תא זואור התא םאה :.ש
 ?תרמגוט

 טילחה אל ךמסומ דסומ םוש .עדוי ינניא :.ת
 תילאמרופ אל ,ומצע תא חירטה אל שיא .הריגסה לע
 הזבש ןויד עיצהל םידמועש יל עידוהל .תירבח אלו
 ¬חה תורבדיהה תדעווש תונותעב חווד לבא .הכשלב
 תא ריכמ ינאש הדימב .ותריגס לע ץילמהל הטיל
 -סה שישכ ירה ,הדובעה-חגלפמ לש הכשלה ינויד
 .רובעי רבדה (הקיתשב וליפא) תוביטחה ןיב המב
 תריגס לע הטלחה לבקתה ,הכשלל רבדה.עיגישכ

 .תוילשא יל ןיא הז ןיינעב ."חוא"

 ?רמה השעיי הרוצ וזיאב :,ש

 .רצלמה תרוצב עיפות הטלחההש יאדוול בורק :.ת
 רוא האריש יגולואדיא ןואטבל "חוא" תא ךופהל
 היגולואדיאה .עובש רשאמ םילודג רתוי ןמז יקחרמב .
 רתוי םיזגרתמל וגתי ןמזה יקחרמו תוחפ הזיגרמ
 החנהה .חוזגרתהל תוזגרתה ןיב שפניהל ןמז ■הוור
 תורשפא ןתונש ךרועה ןמ ורטפייש איה תרתוסמה
 תכרעמ ורחביו םיזיגרמ םירבד יעמ לפ םוסרפל
 לש סיסב לע דובעתש ,תיטסימרופנוק דחוי ,השדח
 ¬בחמ דחא לכל וטו תוכז היחתש ,רמולכ ,סוזנצנוק
 זיגרמש המ לכמ םג תחא-חבב ורטפיי ךכו היר
 תועמשמ םהל שיש םירבדה .לכמו ןיינעמש המ לכבו
 יטילופ םושיי אלל היבולואדיא .תילאוטקא תיטילופ
 תולתוחמ םילמ ,ןיטולחל תועמשמ רסח רבד אוה
 'רוזחנ הז ירחאו .לפרע ומכ תוריהבו ןסג-רמצב
 תכשומ הנניאש העונחח תונותע לע תוניק עמשנו

 ןתי ימ״ו רוביצה םע רשק הל ־ןיאש .םיארוקה חא
 םימגור ויה ,םויה רנרב חא ישגמ ול ."שדח רברב ובל
 וישכע םיבייחמ "ןוט־ןוב״הו תועיבצה .םינבאב ותוא
 ותוא םיחקולש הלא חא לוקסלו רברבל עגעגתהל

 .תוניצרה

 ."תוא" לש יתרינפ ינפל םידמוע ונחנא םא :.ש •
 י _?ותחיתפ לע התא,יפיז המ

 ,חיננ ,ומכ ,תושדח ןועובש לע ורביד,הכשלב :.ח
 הצלמהה תא וריבעה ךכו ,"קיווזוינ" וא ?םייט"
 ,טועימה תוביטח ,"הדובעה תודחא,,ו י״פר .הכשלל
 י -ש ילאוטקא ןועובשמ וששת ןה יכ ,ןוחרי דעב ויה

 -ה בורהש וששח ןה .תויטילופ ,תודמעב. טוקני
 -לכות אל ןחו תוינידמה תא ןועובשל ביתכי יי״א&מ

 • ינא .ןהל םיהונ סגיאזל םירבד םוסרפ עונמל הג
 ' דסייל רשפא יא עצומה ביצקתבש םתל יתרבסה

 -ודמ יכרוע 14-ב ךרוצ היהיש ןוויכ ,תושדח■ ןועובש
 : ללכב םא קדבנ אל. )לידעו >בתכשמ•יגש ד1עו םיד

 -עצת,הזכש ןועובש םייקלהיוזקעח הצופת .ץראב שי
 .ילגנאה "ןמםטייטם-וי1״ה יתמגוד תועיד ןועובש ית
 תגהנה כע תויעב עבק דרד שי .דמסטייטס-וינ״ל
 ףגאהש המוד ןוחרי שי קרמנדבו רוביילזז תגלפמ
 .המגוד וז ,בגא) הדיעווב וחוא רוגסל שקי3 ינמיה
 ■ המישמל ןמאנש ימ .תורצ תושעל לוכי ןוחרי םגש

 ־ ;(והשימ זיגרי־ ךימח רוריבל המב :שמשל
 ■ ;■־ .־׳* ■־ !■• ד

 כ, ?וימחל תלחתה דיימ םאה ו.ש■ -

 תונווכ תר״דצ״ד יתמסרפ ןושארה ןוילגב רבכ :.ח
 ומצע תא חירטה אל ,הארנכ ,שיאו םייונמל טלפמפכ
 םיעתפומ ויה אל וארק ול .תוניצרב ותוא אורקל
 .חיטשל תחתמ םירבד אטאטל אל יתחטבה .ךכ-רחא
 שפחל שי אלא ,םילעהל ךרד ןיא תועיד-יקולית
 תוחולב םודא רוא קילדהל היה וירצ הז .םהמ אצומ
 תא אטבל ךירצ ןותע״ד יכ ,ורבסש הלא לש הרקבה
 ףוג ול ןיא ,הז סוזנצנוק .הגלפמה לש סוזנצנוקה
 םוהתה יס לע ףחרמ'והשמ אוהו ףוגה תומד אלו
 בשותה ל״כזמחמ ץוח ,אוה הפיא עדוי שיא ויאו

 .עבק ךרד סוזנצנוקה ןכוש הפיא עדוי אוהש

 םירמאמ הברה י״תוא״ב ויה □
 ןייד לש ויתופקשהב וכמתש

 םירמה ,ןייד לש ןוויכה תא קר תזגרה םאה :.ש
 תוזיגרמה תועיד תמסרפ םג וא ,הקעז לוק ךילע

 _?הגלפמכ שירחא םיגוויס

 ¬בדה לע אלו םיקעוצה לע תודיעמ תוקעצה :.ז
 ,"חוא" תכרעמ רבח ,בינמ רשא .םימסרפתמה םיר
 רשאכ םג םינותמ םהיתועידב םיבוחעהש ,םעפ רמא
 םזילארולפה .םהל ןוצרל םניאש םירבדב םילקתנ םה

 ¬נוציק םיינוציקה .עבטה ךרדבש רבד םהיניעב אוה
 העיד לכ תוינוציקב םיפיקתמ םהו ללכב הארנכ םיי

 וליאכ ,יטפוא תוויע עיפומש ךכ .םהל תיארנ הניאש
 "תוא״ב תועיפומ י״פר חא תוזיגרמה תועיר קר
 ¬בש ,לשמל ,רובס ינא .היזיבלטבש םירדניסה םג הז
 הב םיטילבמו תינוציק תונמואל הטלתשה היזיבלט
 ,ךימח לאומש לש ויגשת תא היצרופורפ םוש ילב
 לש הדימב וליפא ,המלשה לש הדימכ תאז לבקמ ינאו
 איהש קר אל ,ותקעצו ,תסנכב קעוצ רימתשכ .רומוה
 ןיינעב ומכ) עשפב תלבוג םג אל*ן ,תוירחא תרסח
 .תושדחב םוקמ היזיבלטה הזל תנתונ (הירוס ייובש
 םיציצפמ םירחא םיאנותעו ןהכ הלואג רשאכ לבא

 -דצ-דחב הקול היזיבלטהש ,חבשה לכ תונותעת תא
 תמאבש ןימאהל לולע והשימ ירה ,תינלאמש תויד

 .רבדה אוה ךכ
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 "תוא,!ב ומסרסתה יתמ — ״תוא״ לא רוזחנ :.ש
 ? ןחמ החונ תויחל הלוכי התיח י״פר תעדש תוףמע

 ויה אל. הליחתכלמ ןהב ונקסעש תוישרפה :.ת
 הרושקה וז חתיח תונושארה תחא .י״פרב תורושק
 םיירקיע םיפקתבכ םמצע וארש ימו ,טפנה ןיינעב
 םחינש .אריפש ןושמש בקעיו ןייטשניד יבצ ויה

 היהש ,הז ןיינעבו .םיקהבומ םיקיתו י״אפמ ישנא
 ,דיקפת םוש האלימ אל י״פרש םויה םיחכוש . ,רעוס
 ,והיעשי לארשי ,תסנכה ד״׳וי .ידדצ אלו יזכרמ,אל
 -ה יתילש ירוחאמ בצייתהל בייח "תוא״ש זא בתכ
 ¬ירוחאמ בצייתהל "תוא" לעש ול יתבשהו הגלפמה
 םניאשכו הכלהכ םדיקפת חא םיאלממ םה םא ׳םה
 חוכיו ללכ הז .דיה,אל .םתוא רקבל ;שי — םיאלממ

 ."יציב-יגוי"
 יבוקעי דג עבת יצחו הבשכ ינפל. :תרחא המגוד
 ־אמ וב עיפוה יכ ,"חוא" לע תוריכזמב ןודל הכשלב
 .ןייד ,רשמ לש .תירצמה תוינידמה חא .רקבמה רמ

 .יניס זוא קלחל ןווכתמ ןיידש ןעטנ רמאמ ותואב
 ¬לו.ןודל ־עבמ יבוקעיו .םולשל עיגהל ■אלו םיינשל..
 "תוא" לש ןוילג ותואב .ךרועל סחיב תונקסמ קיסה

 יתובישח שי םאו —יומיסב יכדרמ לש רמאמ עיפומ׳
 ,םדק והיסנ לש ורמאמ ירה ,ןותעב םירמאמה רדסל

 לש ימשרה הנראטב ,"תוא" ךרוע (ןיידע) שמשמה ,םחש דוד
 תרגסמב םכסוה הילעש ןועובשה תריגסל הפצמ ,הדובעה תגלפ!
 ללוגמ אוה •ןייד השמל הדובעה תגלפמ תגהנה לש םירותיו!
 בורה לע ןייד תעיס לש התורעתסה תא "םעה לוק״ל ןן>או
 דבאמה בור ותוא לש הבוגתה תשלוח תאו "הדובע״ה תגהנה

 .ינפקותה טועימל תודמ

 םיגבאב 1ת1א םימגור ויה ,םויו ונרב תא ושגפ ול :םחש
 סיפדהל םעפ-יא בריס "חוא" יב החכוה איביש ונפמ,
 אוה .לצנתיש — החכוה ול ןיא םאו ,ולש בתכמ

 !יעו אוה .ןהב רמחו ןייד תודמע תא גיצה והיסנ
 אויו .?גנחיש — תחכוה ו7 ןיא םאו ,ולש בתכמ י% יבגל ״תילאירוטירט אלו תילאנויצקנופ הרשפ״
 יתעבתו הגלפמה לש ןידה־תיבל יתינפ ,בישה אל *קס-הד חופיט ,רמולכ ,ןדריה לש "תיברעמה הדג
 -אר הבישיל ןיתממ ינא זאמו הביד תאצוה לע ותואבו לש ינשה רבעב הייסולכואל תויוכזו םירשק םע
 לש וידה־חיבל שיש רבתסמ .ןיד״ד־תיב לש הנוש ע החורל הזמ רתויו ,העצמל דגונמ ■ הז לכ .ןדרי
 .. -*־־ *■—י•-־- י >נןפ עודמ יבוקעי דג תא יתלאש .הדובעח-תגלפמ

 ןסומת הז תא אלו ןייד תא רקבמה רמאמה תא אוה
 ■ילוס ינא" :ךב ךרעב יל בישה אוהו ,ןייד תודמעב
 ׳קוחשל המ לעו רבדל המ לע ימצעב דחכאו יאקיט
 ןלתהב יעבט אוהש רבדכ יתלביק ,ימצעל ינאשכ
 זזה םלוא ;חוכיוול תודמע גיצהל רתומ והיסנלש
 ¬ונמה חוכיוול תודמע גיצהל רתומש לביק אל יגשח
 וחוי םתוא זיגרהש ,דמש םג ןכתיי .ולש וקל תודג
 .ילאר ןויאר וב םסרפתהש הדבועה איה !דילג ותואב

 1לו ןולא לאגי .םע הגשה־־שאר ןוילג ,דיה חז) הבשה
 ־השקיבו ןיידל ׳םג■ ןכ ינפל יתינפ ,בגא .ןייד םע
 ,וילאמרוס בישה םא עגרכ רכוז יניאו ןייארתהל ונממ
 עדונ ינא ?׳תוא" ל,ש ומויק זאמ .םלעתה וא הלילשב
 ל לע בישמ אוהו ■הנשב םימעפ 4—3 ןיידל תונפל

 .הלילשב תוינפה

 האור יגא .םהב לפטל הזמ םיבושח םירבד הגלפמו
 אנ־חלסו) "תיקיבשלוב" הבישת תרוצ ןיינעה לבב!
 תינייפוא איהש ,("םעה לוק״ל ןויארב יוסינה לעי
 םיליחנמ םהו הדובעה־תגלפמב םימייוסמ תורידל]]

 .םירחאה תורודל תאז

 חוידיסבוסה תלאשב חוכיו היה הנורחאה הפוקתב
 גוטעב וכמת ׳ םהמ ,םירמאמ 5—4 ןוחעב ועיפוהו
 זנזחעב .תושק ־וליפא ,התוא ורקיב םהמ ,ריפס
 בה חיכומ הזו ריפס לוא רקיבש רמאמ קר טטוצ

 ."תוא״ב תוניסח התיח אל ריפסל

 ל תרוקיב םהב התיהש םירבד וטטוצ חונוחעב
 של בל־ץמוא הברהב ךרוצ שיש ,דיה בשחנ יכ ,ןייד
 ומ-ילעב איצ1,דל ,הצופנה חונותע״ד בור ןפש ,ךכ
 גנוה םגןותעב ויה לבא .ןייד תא חרקיב אל ,םיילוש
 מ חא ורקיבו ןייד לש ויתופקשהב וכמתש םירמאמ

 .ידידימ המכ לשו ילש ישיאה

 עוש םוחנ לש תומישר יחש יתמסרפ הנורחאל
 ■ימ תעברא תא השק ורקיבש ,"ינויצ ןולדח" םשב
 ¬יבכ קפתסה 'איק אוה ךא ,"הסיפתבש לדחמה" יירמ
 תתע דיקפהל רשפא ךיא — היינפב םייס אלא ,תרוק
 ילב תאז יתמסרפו ,ינומכ ינויצ םישיא־לדח ידיב
 למי אל יטנגילטניאה ארוקהש הווקמ ינא ,הבוגח
 יה ,ביגא אל םא םג הלאכש תועיבת םע תוהדזהל
 מ הבוגת םוש ■ אליממ ,וזכ העיבת םע .ד״דדזמש

 .ליעות

 | תגלפמב תינויה הגהנהה □
 רשפאש'תירב״ןב הניא הדובעה

 וילע ךומסל

 האור התא תויתגלפמ־םינפ תוכלשק וליא :.ש
 . •.?״תוא״ תריגסילע ,דמלתהל

 — םילגעמ ינשב תוכלשהה תא'־האוד ינא :.ח
 ינויערה לגעמבו יתגלפמ-ם־יבס״ד 'יסיסכתל לגעמב
 -ובקה החיכוה יתגלפמ־םיבפח לגעמב .בחר רתויה
 -סא־יאש ,("הדובע,;ח תרמצב בוד איהש) תינויה ,דצו
 ■התנגה לע ךמוסש ימ לע ןגתש הללע ךומסל וש|
 ־רהה תונימא" הדובעה-חגלפמ לש ־יחכונה הנבמכ;

 יגסמ הירבח לע ןגהל התלוכי ,הצובק לכ לש "העת]
 .הלש דתויב בושחה סכנה איה ,םיבירי לש תופקתה[
 -יקה טועימהש לילעב׳ חכוויהל רשפא רשאכ ,לבא)
 דע חוכ לכב םהירוחאמ בצייתמו וישנא לע ןגמ ינוצ!
 -אמגרס םימעטמ ,תינויה הגהנהה ,שממ גוליפ ףסל!

 ףרה אלל תענכנ ,תיעטומו תפלוח ;תונססכת לש םייט;
 הנכומו ל״חג ןוויכב התוא ךשומה ינוציקה טועימל;
 ־ראה לגעמב .תוסייפתה יכרצל הישנא תא בירקה.!
 םהלש תותירבה לע. רמתסהל םישנא םיכירצ ינוג]
 חירבה תא רפמש ימ ,םידדצה ינש תא תבייחמ תירבו;
 הז ןיינעל םייוסמ דה .חירב-ובכ וכרע תא שילחמ;
 ותוא וחידהש ןמזב :ןורהא־ןב ירבדב עומשל תלוכי
 תא ועבתשכ וליאו וירוחאמ ותביטח הבצייתה אל!
 המתא אל .וירוחאמ הלוכ י״פר הבצייתה ןייד תחדה
 ןמז רחאל המצע תא אצמת "תינוי״ת תרמצה טא

 ־ .תירב-ינב א,

 רקיעב הדובע,ד-תגלפמ הקול ינויערה לגעמב
 דחא דצמ .ןימיה ןיבו הניבש ינויערה שוטשטה ללמי,
 ,י״פר ישנא םיארחא ולש ,ינידמה םוהתב אטבתמ הז]
 םיארחא ולש ,יתרבהה םוחתב אטבתמ הז ינש דצמו'

 ןיעל טלובה לבא ,הגלפמב םיבחר רתוי הברה םיקלח
 .תוינידמה תולאשב םימוחתה שוטשט אוה

 ישנא םיקתשמ ןוטלשל הדלוג לש התיילע ןאמ
 םהלש יפארגואיגה םוקימב רתויב יניצ קתשמ י״פר
 הדלוגמ ולביק םה םייוסמ עויס .תינמיה רדגה לע
 — אוהו לוכשא יולל עודי היהש ,דמ החבשש ,ריאמ
 ןוזיא לע רומשל ביית הכתר דמעמ-תגלפמב גיהנמש
 ףכ תא חוטהל אלו לאמשהו ןימיה ןיב םיצחלה
 -לפמ ראשיתש ונוצר םא ,םידדצה דחאל םיינזאמה

 יהבתר דמעמ-תג
 -ורס לש תחלשמ הכרבב לביק לוכשאש רכוז ינא
 :םימיה-תשש-תמתלמ רתאל דיימ חור-ישנאו םירוסס
 תומזוי טקונ ונניאש לע תרוקיב וילע תוחמל ואב 1״
 םדוק םויש ךכמ רשואמ היה אוה ,תוקיפסמ םולי
 ־יי לארשי־ץרא תעונת לש תחלשמ וילא האב ןכל
 לש ריהמ חופיסל הצחלו ,הרצונ זא קרש ,המלש
 םיצחל ןוזיאש אירב שוחב שיגרה לוכשא .םיחטשה
 ןוויכב הניפסה תא טוונל ול רשפאמ לאמשמו ןימימ

 .ויניעב בוט הארנה
 ¬ורפ תצובק התנפ םינש רפסמ רובעכש יבא רכזנו
 -יב הילע חותמל ידכ ,הדלוג לצא לבקתהל םירוספ
 לבקל הבריס איהו ,םללש תומזוי רדעיה לע תרוק
 הצובק בר דובכב הלביק תאז תמועלו ,הצובקה תא
 החתמש תמדוקה הצובקה דגנ תוחמל האציש ,תרחא

 .ריאמ הדלוג לע תרוקיב

 המכמ םלעתהל םא) ןימיל ןה היתויטנ ,הדלוג
 תוחפל ,(לאמשל תישגר תוכייתשה לש םימזיווטא
 לא הדובעה-תגלפמ תא ,דחטיה איהו ,ינידמה םוחתב
 -נוע,ד םיליגרתה .םןינויזיבוה לש תיתרוסמה ךרדה
 ,1969-ב המרניסת סנכ) וישנאו ןייד תשמ לש םיית
 לש העויסב (!973 ילילג-דמסמ ינפלש "זגורב״ח
 הדובע״ד-תגלפמב בורהש ךכ ידיל ואיבה ,הדלוג
 םיכסמ וניא םצעבש תוינידמ ומשב ולהניש תשרח
 ףסונ דעצ "תוא" תשרפב העינכב האור יבא .הל
 םיילאמשהו םייתרוסמה םיטנמלאה לורטינ לש ךרדב
 .ץמיה לש םיביתכתל העינכה לשו הדובעה־תגלפמב
 רתוי הקזח ,סרפ הרבסה,ד־רש םע ,וז תלשממב י״פר

 .סרפ חרושקתה־רש םע ,תמדוקה הלשממב רשאמ

 .רתומ _ המינפ ץוחבמ תוריל ם
 _■רוסא _ םינפב תוריל
 ־ילש הדובעה־־תגלפסל שי "תוא" דכלמ אלה :.ש

 .םייסרוקיפא םירבד םיטסרסתמ םש םגו "רכד״ב חט
 _?״רסי״ לט םג ףצקה אצי אל עחמ

 ¬וסרס עטמל ,דחיה "םיצינ״ה תועיבתמ תחא :.ח
 ןוידה תליחתבש אלא ,"רבד,,ב םג םיחונ אל ^
 יתגלפמ םורופב ןויד לש דרוסבאב ,הארנכ ,ושיגרה

 שורדל רתומש המ .הגלפמל ךייש ונניאש ןוחע לע
 םמצע לע וליטיש "רבד״בש הדובעה־חגלסמ ירבחמ
 הלא .הגלפמל הפופכ הניא "רבד" תכרעמ ;תולבגה
 ־קחח-יעצמא לוצינמ םירזנתמ םניא ךכ לכ םיקעוזה
 ןייד השמל .יתגלפמ־םינס״ד קבאמב םתרזעל תרוש
 וז — לארשי תנידמב םידקת ול ןיאש ,דסומ שי
 םיאנוחע קרו ךא םינמזומ הילאש ,םיאגותע תביסמ
 — המגודל .ולש וקב דומחל םמצע לע םילבקמה
 לדח ,הז םורופב ףתתשמ ,דיהש ,חרופ־ןב והיעשי
 יס תא עובתל ליחתהש ;רעשמ וילא ןמזומ תויהל
 ־הש והומכ ןיאמ ׳לדנקס חזש בשוח ינא .ןייד ירוט
 תביסמל אובי ימ הל ביתכי והשימש המיכסמ חונותע
 לש ןונקתל דגונמ הז ,יל עודיש !דמכ דעו .םיאנותעה
 וא םינותמ ינפב הריגס רסואה ,םיאנוחעה תדוגא
 ת ב״ב ךרעיהל תבייח םיאבוחע־תביסמו םיאנותע
 חז "ףורוס״ב שמתשה ןייד ,םיגפ לכ לע ."בולזקוס
 ""לה? וי?י יביב חיעיי־יקיליח טילבהל ידכ

 ת?לבוקמח חוימעמ גייחס/זל.,הגלפמה
 ,ותארקל וכלי אל םאש זומרל ידכו הגלפמה יגיהנממ

 .תוינוציק תונקסמ קיסהל יושע אוה
 אלש ונממ עובתל זעה אל שיאש ,אוה ןיינעמה
 לע קבאיהל ידכ ,"םייתעוגת־ץוח" םימחעב שמתשי

 ^י|,רש1<כ לבא - העונתה ךותב תודמע
 ודעונ המשלש הרטמל העונתה ינותעב ושמתשהש
 ¬¬ופו ינויער קבאמ ,תונורקעו תודמע לע קבאיהל -
 ךותב הלאכ םיקבאמל םוקמ ןיאש םירכזנ זא ^
 —.המינפ םירויו הצוחה םיאצוישכ .הדובעח־־תגלפמ

 .רוסא — םינפב םירוישכ .רתומ
 ךסונ יג סחנפ — ן*יא>ר

 ^תהח לע ,דגלסמפ תננולתה אל םאה :.ש
 י ;: • :.ו ? תוקדוצ־יתלפה

 0ינושארה תועובשב .ןיינעמ הרקמ יל שי :.ת
 [גבמומ לק בתכמ "רבד״ב יתיאר "תוא" םויק לש
 ייופה״ל עגעגתמו "תוא" תא ףיקתמה'ןיקתיו רפכמ
 ¬שכ עשעושמ יתויה .רגסנו "תוא״ל םדקש "ריעצה
 יי •הנווכב אלש האמחמ חזב יתיארו תאז יתארק
 *ש תאלמב "חוא" לש םסרופמה ןוילגח רחאל ,הנה
 הא ונחתינ ובשי ןוילג ,םימיה-תשש־תמחלמל םיבש

 !ן״ביק ,לוכשא יול דגג ךרענש "שטוס״ה יכלהמ
 ¬ ו!.י!נז ירימ■ •םתוחמ םשו "תוא״ל יוניג לש בתכמ
 ; ן .יאש אוה לבוז .״רבד״ב זאמ יפיקתמ הז אלה
 ; 2 בחכמ״תל^ש,רמא ובו הגלפמה ל״כזמל קתעה .
 ; *שקב .״ותוא וסיפדי אל ,םכרדכ ,םה לבא״ ,״תוא״

 תוניחבה לכמ
 (3 דומעמ ךשמה)

 . ״דקומ״ יכ ,ןירד ןד םע ינא םיכסמ ־ י•
 ¬תלכת" תא לולכל ךירצ וניא שבוגמה
 לולכל ךירצ אוהו דבלב י״קמו "ם־ודא .

 םח "םירחא,, םתואש אלא .םירתא םג
 םניאש ׳ידקומ" .יכמות םתוא םרקיעב י
 ןוויכמ תאזו "םודא-תלכח" םניאו י״קמ
 ¬אציו םיעצמ ףתושמב ונבמע ונלוכש
 תורדתסהל תוריחבה תוכרעמל םתא יג ;
 תמחלמ ןחבמב דומעל וקפדיו,'תסנכלו ,
 ןמ אוה המחלמ ןחבמ) מיר1 םיעז-םוי .־
 ¬לע (תויטילופ תויופתושל םירומחה ;
 ¬ותב תנטק הצובק ,לש התוגייתסה ףא :

 ׳־ימ" לש תומכסומה תודפ^ ןמ .ונכ :
 ! ־עוםח־דמעמ■ תורישב ונלעונ״זחוי ׳.״דק

 םללעוע־יךעו ןיב — "חטש״ב ,ןה. םיל •
 חורדתסחה תדיעווב ןחו — םילעופו !

 ,:לש האלמ תמלשר וז ןיאו. ,התארקלי •
 .םיפתושמה תונוייסבה

 ¬מכ ,ונבורל חיכוה ףחישמה ןויסנה

 ־וליח "דקומ״ב שיש הדימב יכ ,ינמוד
 תורגסמה תא םיצוח םה ,תועיד־יס
 .יקבש ימו ןתא םיהו םניאו תונושה
 ךותב תועידח־יקוליח יכ ,עדוי רבדב
 רשפאש הלאמ םילודג "םודא־תלכת

 זיבו "םודא-תלכת,, ןיב אוצ2ל
 וסתושמ .חיננ ,ןורוד דרפיי םאש ךכ)

 .(תועד-יקוליחמ לצניי אל ,י״קמב

 יישק ,תמאב לודגה ,לודגה ירעצל

 תלכת" ןוילגב ח'דה לכב ףתושמ ^יתי^הקםם? הביעה *י״ל
 ־זירד ןד לצא קר אלו,"םודא

 :1׳'!״יל ׳ימוע קיפה לעש ןאכמ .
 שכ .ויביכרמ תשולש לע ׳דקומ שוב

 םיד שוביג ותואב םיעבוקה םישנאה
 ^,ר״זיחה לכ ךשמכ ועדיש הלא

 ןייסנ לכ .תפתושמ ךרד
 ^םת1^,י,ם'ממ׳י לי ססבתמ

 דיח£ $£ ***^״ לש רמושמה ןויס
 רותל רתימ ימרוג םיטנמלא סינכהל

 חוכ שוביג ידיל ואיבי אל תבוכרתה
 ,תיטילופה חפמה לש תילאמשה האיפב
 היהש ,"דקומ" תוררופתה ידיל אלא
 קל םידעצ ,חוקברל הביצי תבותכל

 איבהל םילוכי המודמ תודכלתה תאר
 ןפוא האר) תיאדו תוררופתה תארקל
 ל״;םידא:תלכח״ב וז היגוסב !וידה
 ראופמ אלה רבעל רוזחנ זאו ("ןורחא
 תוצצורתה לש ,"דקומ" םוק ינפלש
 "לאמש םורופ" ןוגב .תורגסמב הרקע

 י .וב אצויכו
 .־ששא טטרש ירמאמב ירפב יכדרמ
 השדח תיטילופ הפמ לש תונוש תויור
 תויורשפא תארקל אקוודו לארשיב
 ונכרד תא ןוחבל ונילע ,דלא תונוש
 אבש .ומכ דחי םג תוריהזבו חזעהב

 ־תחל ,רמולכ ,"שלח לבא ;קזח" :רמ
 'ילו םיאב ונא הנממש תירטאמב בשח
 םיבצמב דומעל רשוב לעב ףוג דוצ
 םיאנתב לועפל. תלוכי לעבו םיגוש
 ונדמלש ,י׳יקמ ירבח ונחנא ,םינתשמ
 ־עשי|חויודרםי,דו תויודבלתהמ םיחקל
 תיעבט הרירב לש דילחח ונילע רב י

 תוליעפ ןעמל תונברוקל םינכומה הל 7,10 ?יזתמח הרדמת
 ־ב םירפוב םניאשו לארשיב תילאמש

 . ונדמל ,תכשוממ שאב אלא שקכ שא
 בהז אוה ץצונה לכ אלע תעדל םג
 דרמ איה תיעגר תוממוקתה לכ אלו

 .םג תונכס התסל תוברואשו שממ לש
 רכונמהו רקעה ןוויכב תולגלגתה לש
 םהילא םיברקתמהו "ןפצמ ,ח״קר לש
 2 םיעוקשה תלאל הולגתסח לש םגו
 תויה ןעמל רשאב ,"םינפבמ קבאמ"
 ינאו ,קבאמה לע םירתוומ "םינפבמ

 :בצגיזלוציילחת ,"{ימל ייאש י^ס
 :־ 5ון^תלבח" ירבחב סלגווהש םיר

 .ל 4וילחח^ ".םודא־תלכח" ירבחל ןיאו
 ילו תיטילופה תורגבל■ ,ףיקמה חיסנ

 י״קס ירבחב ומלגתהש הנמ^ח חמיצ
 םהב שיש ליעומה תא ץמאל לכונו

 ־. םחב שיש קיזוצה תא קיחרהלו ונבו
 י ידדח ■דובכב ,רזל חז שגינ םא קר ונבו ׳

 ־ יינאו .תואיב .דז תא חז ריכהלילדתשנו
 ׳זיידח לש אבה בלשל הווקתב הפצמ



 תדיעווב
 תורדתסהה

 הרש>/־0יתשח הדיעווה לע טבמ
 .ךשוחו רוא תורדתסהה לש 12-ה הדיעווב וידד

 .רואכ ליחתנ 1 1 .רואכ ליחתנ 1 1

 ,"דקומ" יגיצנמ ץוח .םינקסע קר אלו הדיעווב םילעופ שיש ושיגרה םעפה
 ןיב םג ירה ,ןונגנמה ידיב םילובכ ויה אלש ,תונטק תועיס דועו י״רמ ,םירחנסה

 "דדובע-תומוקממ םידבוע ועיפוה "דוכיל״חו "*ןרעמ״ת לש םיריצה
 ידבוע תצעוממ רימא ק׳ז ,דודשא למנמ ץרפ עשוהי ,"רוקמא״מ רלזייג
 לש םיגיצנ ויה .םילעופה בלמ םיאצויה םירבד ורמא םירחא םיברו חלמח־םי

 — םירתנפה תעפוהו יבוע־תונוכשמו תותיפ־תורייעמ ,הדובע־תומוקממ םיריצ
 .הז ןיינעב הבלתשה — הקוצממ תולבוסה תובכשה יניינעב וזכרתהש

 לכות אל תורדתסהה תגהנהו הטמלמ חמוצה חוכה חא שיגרהל תלוכי
 .ונממ םלעתהל

 תורדתסהה תודסומב םג םיחיסמ וית םעפ .הנתשה רקויה־תססותל סחימ
 .הדגנ רבדל.ןיעמ שיא ןיא םויה ,רקויה-תפסות דגנ

 רכשל סחיב הטלחה שי ,תובייחמ אלה ,תויללכה תוטלחהה םי דוחב
 ,(עצוממה רכשהמ ורחא 60־ל זוחא 50 ןיב) חקפסמ הנניא יכ ףאש ,םומינימ

 .רבעה תמועל תומדקתה איה
 לע םירבדמ םויה .םיחוור םג שי רכשמ ץוחש ריכזהל היה רוסא םעפ
 ליבגהל ,םירישעה ןמ תחקל םישרוד .רכש תוינידמ לע קר אלו םיחוור תוינידמ

 .המחלמה יחוורו רתיה יחוור תא דחוימבו םיחוורה תא
 .דשוחל רובענ

 ןפואב ורביד םנמא םה ן םיריצה ןיב םינקסע קר אלו םילעופ ,םנמא ,ויה
 .תיטמוטוא העבצה תנוכמב ,םתא ועיבצה דימת טעמכ לבא ,םינקסעה ןמ הנוש
 .בייחמ אלו דואמ ללוכ ןפואב ןלוכ טעמכ תוחסונמ ויה ולבקתהש תוטלחהה
 לש הלאל םיימויה םילעופה לש םיילאיצוסה םיאנתה תאוושה לע רבוד :לשמל
 וליאבו דז האוושהל ועיגי יתמ םינמז־חול םוש עבקנ אל לבא ,םיישדוחה

 .םיבלש
 חורדתסהה ל״בזמ חיטבהש החטבה הדיעווב הרסה רבב תורדתסהה תגהנה
 ויהי הדובעה־דוחש חיטבה אוה .םילעופ־ידעו תורשעל ,לשמ םחורי ,לעופב

 ־יד םיזוח לע הטלחה הריבעה תיטמוטואה העבצהה-תנטמ וליאו םייתנש-דח
 .םנוצרלו םיריכשה לש םיסרטניאל טלוב דוגיבב ,םייתנש

 היהת יאדווב איהו דואמ השלח הגהנה תורדתסהל שיש ,לוכ ןיעל ררבתה
 אלא ,תורדתסהה ירבח חא אטבת אלו רצואהו הלשממה לש םיצחלל הנותנ

 .תטעומ הדימב
 ילבוס לשו םינגרואמה םידבועה לש םחוכ תא ליעפהל שי ? תושעל שי המ י
 םלעתהל לכות אל ,םתוא גצייל הרומאה ,חורדתסה״ר תגהנהש ידכ ,הקוצמה

 .רצואה לש ץחלל ידגנ ץחל םייקל ידכ ;םהמ
 ׳םידבועה רוביצ לש ןוגראכ תורדחס״דה תא ליצהל היהי רשפא ךכ קר

 .םירישע רתוי םירישעהו םיינע רתוי םישענ םיינעה םחבש םינמזב
 רבעמ תוחוכ ליעפהלו עזעזל הלוכי הנטק העיס םגש התארה "דקומ" .

 .ףתושמב קבאינ ואוב .תויתגלפמ תוציחמל

 המ
 חרמא

 יגפל
 תוריחבה

 תורדתסהל
 :םיאבה םירבדה תא ונמסרפ תורדתסהל תוריחבה ינפ ך

 דימעהל הצור אוה לבא ,חורדתסהה ל״כזמ תויהל הצור אל ריפס"
 תוריחבה ירחא יכ 7 עודמ .ולש שיא ,תוריחבה ירחא ,הורדתסהה שארב

 "ושק הפוקת .ונל הכחמ חורדחסהל
 איהש /בוט דלי, היהת תורדתסההש ריפסל ץוחנ■ תאזכ הפוקתב ., ■
 לש םיקבאמה תא רוצעת *4יהש ,הלשממה .לש הטלחה לכל דיימ עמשית
 ,אוהש הזכ שיא ,תורדתסהה שארב ול חונ שיא דימעי .ריפס ןבל .םילעופ

 ".וילע רדמסל לבוי ,ריפס
 ונבתכ דועו

 דגנ תוריחבל םיאצוי ,תילאמש המישרכ ,םתא ויא ,ונתוא םילמש"
 • ־ ,:םיבישמ ונאו 7 ןורהאי־ןב דמיע השארבשכ /ורעמח. תמישר

 ל״כזמה היהי ימ אלא ,שארב דמוע ימ הנניא הלאשה :תישאר •
 ימ טילחהל הבריס ךרעמ,ה תג״רגחש ,הרקמ הז ןיא .תורדתסהה לש ,אבה

 .אבה תורדתסהה ל״כזמל הלש דמעומה היהי

 "תורדתסהה לש הגהנהב דדוב באז אוה ןורהא־ןב ...:ונרמא דועו •
 תוריחב ןניא תורדתסהל תוריחבה ...'שוג,לו ריפסל ןמאנ הנונגנמ בורש
 /ךרעמ,ה דעב עיבצמ התא .ןורהא־ןב דעב עיבצמ ךניא התא .תוישיא

 ,ריפס ידי־לע תעבקנ תילכלכה ותוינידמש

 העיס םא .תורדתסהה תדיעו סנכתת 1973 רבמצד שדוחב :ךינפל םושר
 דיא הארת דוע החא ,תורדתסהה ל״כזמ דיקפתל ןורהא־־ןב חא עיצת ׳דקומ,
 דגנ םידי םימירמ תוריחבב ןורהא־ןב דעב עיבצהל דל וארקש הלא לכ

 ך ףתוא ומדיש ןתית לא .העצהה

 ־םוי תמחלמ ללגב 1974 ץרמל 1973 רבמצדמ התחדנ הדיעווה
 םירבדה תא ןקתל ןיא טעמבש ,המדנ הזל טרפ לבא .םירופיכה
 ¬צמ םהש ובשחש ןוויכ " ךרעמ "ה דעב ועיבצהש הלא .זא ונרמאש

 .םימורמ םמצע תא ואצמ ,ותוינידמו ןורחא־ןב דעב םיעיב

 לש ודובכו ויתויוכז לע תורדתסהה תדיעווב והשימ ןגה םא
 שיאה "ריפס לש וזל תדגונמו הנוש תוינידמ גיצהש שיאה ,ןורהא-ןב
 ובג תא ףוקזל עייסו התואמצעמ והשמ תורדתסהל ריזחהל.חילצהש

 ."דקומ"׳ תעיס ויז התיח — לעופה לש

 םילעופ ךשמש ומשל תודות הדיעוול ורחבנ םחמ םיכרש ,וירבח
 ול ורשפיא אלו הפח תא ול םותסל וגאד ,"ררעמ״ה דעב עיבצהל
 יחאזה היירורעשה תא הפשח "דקומ" תעיס .הדיעווב עיפוהל וליפא

 םעפ ךחוא ומדיש ןחיתה ,לבא — תוקוחר תוריחבה ,םנמא
 ?תפסונ

 םילעופה ידעוו לעופה־דעווה
 ןיעל ררבתמ ללותשמ רקוי לש םימי ־־ך
 לע תוידיסבוסה תא לסבמ רצואה־רשש ליי |
 לבא ,םיציבו זרוא ,בלחו םחל ומכ םיינויח םיכרצמ
 ןו״ד־ילעבל ןתונ אוהש תוידיסבוסה תא לטבמ ונניא
 תיביר םיזוחא 6) טעמכ תיביר ילב תואוולה תרוצב
 20%-מ רתוי ויה קשמב תיבירהש ןמזב ,הדומצ א*י
 שי הזל — הלשממה ,השעמל .תמלשמ שרפהה תאו

 •(ףסכ ,דל
 ¬ב 4% ״קר״ היהת תורקייתה,רש ונתוא םימחנמ •
 ינפמ לטבל ךירצ תוידיסבוסה חאש וגל םירפסמ
 ¬בוסה םוצמצמש ררבתמו ,ןהמ םיגהנ םירישע םגש

 .םירישעהמ ,דמכ יפ תלוכי,ד־יטועמ ולבס תוידיס

 •בוע תורדתסהב ךרוצ םידבועל שי הלאכ םימיב
 לומ ,רצואה לומ ,םידיבעמה לומ םתוא גצייתש םיד
 •ש ,תוינידמה יננכתמ לומ ,םילקה םיתמרה יפרוג
 תלוכיה-יטועמ לש םיכרצה תא ןובשחב םיחקול
 לבא .ןוהה-ילעבב עוגפל אלש םירהזנ ךא ,םיריכשהו
 ־סה תגהגה ונל האצי הנורחאה תורדתסהה תדיעוומ
 דיקפת אלמל םינפ םושב תלגוסמ הניאש תוררח

 .הזכש
 ועטהו ועטש הלא םע תבשח וישכע השעב אל
 רוחבל ידכ ןורהא־ןב קחצי לש ומשב ושמתשהו
 הבורקה תונמדזהב :םידבועל רמאנ .לשמ םחוריב
 הבה וישכע .רחא לעופ דעו תורדתסהל רוחבל גאדנ
 הבה ,םידבוע,ד-ידעו חא ,םילעופ,ד־ידעו תא ליעפנ
 ;וננובשח לע תורשפ תושעל רשפאל אל ידכ ןגראתנ
 רשקתנ ;תונגפהו תותיבש ,תוחלשמו תורצע ןגראנ
 לא .ןתוא ליעפנו תוימוקמה םילעופח-תוצעומ םע
 הדעווהו םידיבעמה ,רצואה ןיב תוינונק חושמל חיננ

 .תורדתסהה לש תזכרמה
 תויהל לכות תורדתסהה זאו רמשמה לע דומענ
 .וזכ הגהנה הל שיש תורמל — תמחול תורדתסה
 דוע שיש ררבתי ,וקבאיי םידבועה רשאכ ,ילואו

 .הבוטל עיתפהל םילגוסמה הגהנהב םישנא
 רוזא שוגבו ןד שוגב תכרובמ תדובע רככ התשענ
 שי .דולבו ,דנומש־תיירקב ,הווקת־חתפ שוגבו ןולוח
 ןולותצ ,הנומש ־תיירקב ,תוימוקמ םילעופ ־תוצעומ
 יאדווב היהי רשפאו ןהירחובל תונמאנ וליגש ,־־חלבו

 .םילעופ־תוצעומ דוע "זיזהל"
 .קוספ ףוס הנניא הדיעווה .ונב יולת ונדיתע

 תורדתסהב "ורעמ״ה תגהנהו ע״ל ,"דוכיל״זולש
 ויפ תמיתסב הלועפ םיפתשמ

 .םיריצה ןוצרל דוגינב ,ןורהא-וב לש

 םידבוע לא םידחא םירבד
 "דוכיל״ה יכמות

 -תומוקממ םיגיצנ ויה "דוכיל",ד יריצ ןי "ך
 ומהדנ םהמ המכ •הקוצמ־ירוזאמו הדובעל
 תנמזה דננ עיבצמ םהלש שוגה תא ואר רשאכ
 ונתנ םה הדיעווה יגפב עיפוהל ןורהא־ןב קחצי

 : ־ב דומחנ אל יחמ" תואירקב םתמהדתל יוטיב
 תועטב םיבשוחה ,וללה םימהדנה םירבחל ."דוכיל
 ןונגנמה דגנ םילעופה תא גציימ "דוכיל״הש
 לש תיתימאה ותומד יהמ וז העבצהב וארשו
 ינוציקה םרוגה (ע״ל םע דחי) ,דיהש — ״דוכיל ה
 וקה דעב ,רמולכ) ןורהא־ןב לש וקה דגנ רתויב
 ריבעהל הצור "דוכיל,,הש םג ריכוב — (ריפס לש
 "דוביל״ה ."תובשל םילעופה רעב וענמיש םיקוח
 ךיא •םיילגרהו םיידיה תא םילעופל רושקל הצור
 ־קיית״דה דגנ ,הקוצמה דגנ קבאיהל היהי רשפא

 ? הריבע היהת החיבשה םא ,תויור
 ףאש הרקמ הז םאה ,ונלאש תוריחבה יגפל דוע
 םירבדמ טלמיר חא וא ןיגב תא תעמש אל םעס

 ? טיירספס םיחוור דגנ ,םילק םיחוור דגנ
 -תהל םרגו תוידיסבוסה תא ריפס םצמצ רשאכ
 םשור רוציל "רוכיל״ה ישנא וצר ,הארונה הורקיי
 ,תוידיסבוסה ץוציק דגנ םהש םירמרוממה לצא
 םתעדל — ״יותיע,,ד דגנ קר םהש ררבתה לבא

 ,םדקומ רתוי תאז תושעל היה ךירצ
 -ירוזאמו תדובע,־ו-תומוקממ "דוכיל״ה ירבח
 םא .םיכמות םתא ימב םעפ דוע ובשיח ,הקוצמ
 תורדתסהה ןונגנמ דגנ תוקדצומ תונולת םכל שי
 ימב אלו םכילע ןגיש ימב רכמית ,(םכל שיו)

 .ןונגנמ וסראמ השק רתוי םכב עגפיש

 תורדתסהה לש םייזכרמה תודסומב "דקומ" יגיצנ
 תוקדוצ תועיבת קיתשהד ונתי אלו ךתורישל דימת ודמעיש

 לעופה־דעחה ירבח

 ןמקורד והילא ןהכ ךר ־ ובצ ריאי

 לעופה־דעחה ירבחל םינגס

 קבטיל לאומש
 ווזנתנ יכדרמ

 :תורדתסהה תצעומ ירבח
 "םואבלטייט לואר ,ןדזדיוד ירוא ,לאירשא לואש
 ׳םינוקימ לאומש ,רינל הבינ ,קבטיל לאומש

 .לורק יאתבש ,ליעפ ריאמ ,ןוזנתנ יכדרמ

 ־הצעומה ירבח ינגס
 ,ךחב (דיעס) ןר ,ןמקורד והילא ,רקנירב םחנמ

 .ץרווש לעומש ,ןבצ ריאי

 ,םידבוע־דעו רבחו דבוע

 .א״ת 400 .ד.תל חלשו רוזג

 □ ״ דבועל דקומ״ לבקל שקבמ ינא

 □ ״דקומ״ ימוסרפ לכ לבקל שקבמ ינא

 □ הדובעה-םוקמב האצרה שקבמ

 □ תיב־גוחל ןמזומ תויהל שקבמ

 □ יעוצקמ ץועיי שקבמ

 □ יטפשמ ץועיי שקבמ



 תיטמוטואה העבצהה תנוכמב לבחל וניסינ ךיא
 ¬ב ריצ לכ עדיי םעם,רש וניצ״־ן
 עיבצמ אוה המ דעב .הדיעוו !
 יפל יטמוטוא ןפואב םיידי םירי אלשו
 אוה ךכ םשל ,ותעיס ישאר תוארוה
 לבקמ אלה אוהו רמוחב אצמתהל ךירצ
 ספדומ רמוח לש הלודג ךכ לכ תומכ

 ¬יפא)וחוא אורקל ןמז וליפא ול ןיאש
 לכ םמעשמ ןפואב חסונמ היה אל ול

 ־י■ ■(דב
 תאזה הדיעווה ירדס תאש ,ונעדי
 תתל קר אלא ,תונשל לכונ אל רבכ
 ¬ה הדיעווהש ידכ לבא .דיתעל■ חפיחד
 הימח איהש ידב ,תרחא היהת האב
 ¬כה לשו יניצר רתוי רוריב לש תרגסמ
 ,תמאב חויטארקומד ,תויניצר תוער
 ־שמ תושעל חאוה הדיעווב דבכ ךירצ
 ¬יס תועצה תא זכרל ונטלחה ןכל ׳.וה
 ¬ממ ,תודדמ תויוגייתסהב "דקומ" תע
 תא םיקיסעמה םיאשונב ,תורורב ,תויש
 ¬ה יריצו םיריכשה םילעופה תיברמ

 .הדיעוו
 הדיעווה יריצל רבדה תא ונרבסה
 עשת המגודל וב ונסנכה ,ספדומ ףדב
 ¬פב ונמייסו ונלש תויוגייתסהה ךותמ

 :ריצל הינ
 ךממ םישקבמ ובאש חמ לב"
 ¬יתועצה תא וויעב אורקל — אוה
 ¬צהלו ןהילא רסחי תא ןוחבל ,ונ

 .רנוסמנ יפל עיב
 ריבעהל ,ךכל תודות ,חילצנ םא
 וא ,םיינש וא דחא ןוקית תוחפל
 הלודג הכימת קר גישנ םא וליפא
 לבקנש .ילב ונג ,תמייוסמ חעצחל
 תורדתסהה ישאר וארי םא ,בוד
 םיטאמוטוא םע קסע םהל ןיא יכ
 הבר תובשחתה ליחתת ילוא —
 -ה תועדב ,םילעופה תועדב רתוי

 ."הרושח-ומ-םירבח
 תועיסמ םיריצ הברהש םנמא ונחכונ
 תא וארקו ונחיינפל בל ומש תורחא
 רשאמ ןויע.רתיב ונשגה ונחנאש ףדה
 ,תואישנה םהל השיגהש תורבוחה תא
 איבהל ונחלצה שממ הלועפ ידיל לבא
 לע העבצהב הזו ,תחא םעפ קר םתוא
 ¬יעווה ינפל עיפוהל ןורהא־ןב תנמזה .

 .הד
 :ונילעתש תודוקנה ןיכ

 אל לשי םומיניפ דכש תגהנה •
 .עצוממה רכשהמ 60%־מ תוחפ

 ¬ה לע תורדתסהה לש תרוקיב •
 .תוידיסבוסה םוצמצ לע רצוא

 המחלמ יחוור לע םמ תלטה •
 ,םילעפמ לש םיחוורה תקולח תאפקהו
 ,םי&וחא 6-מ רתוי אל■ תורבחו םיקנב
 ¬מ םיעבוןח ןוה י/חור לע םמ ;•

 .ררע-תורייגו הסרוב ,תועקרק יקסע
 ¬ב תודחוימה תולקהה לוטיב .•
 ןמו לכ תובוש תורבח תולבקמש םיסמ
 ' • .םוריחה בצמ ךשמנש

 יורדתסהה םילעפמה תולהנהב •
 -בועל ולחא 50 לש תוגיצנ חיהת סיית

 .ונמצע םיד

 ־-לחה■ לש ןרושיא ימאב יוניש •־
 רתוי תחל הרטמב התיבש לע תוט
 ■םוקמב■ ■םידפומו לש םחטלחחל לקשמ

 -לבה חפלחהה חופז תא ריאשהל אלו
 ,יעוצקמ !דוגיאל הקלחמל תידע

 םירצןקמו □1רצק םירבד
 הדיעווב "דקומ" יגיצנ לש

 ,דגמ יתמ רפוסה ירבדמ
 הדיעווה תואישנ רבח

 לא ץר יתייה רענ יתויה זא1ך
 המ בישקהל תורדתסהה תודיעו |_ן
 ¬ופה רוביצל תאזה המכה לעמ רמאנ
 ונעדי ונחנאש ינפמ ,ולוכ םעל ,םילע
 םירבדה םירמאנ תאזה המבה לעמש זא
 רוביצה לש ולרוגל רתויב םיבושחה
 ¬¬למ ,הדרח תועשב ןה ,ולוב םעה לשו

 .םולש תועשב ןה ,המח

 םידיקפת הברה שי .ונתשנ םינמזה
 ורבעו התעשב האלימ תורדתסההש
 הדיעווב בשוי ינא לבא .הנידמה ידיל
 הרק המ — ימצע תא לאושו תאזה
 ךכ לכ הדביא דציכ ? תאזה תורדתסהל
 ¬בחה יניעב ,המצע יניעב הדמעמ חא
 ¬כב םיבישקמ םניאו ןאכ םיבשויה םיר
 ?ולוכ רוביצה יניעב ,רבודמש המל לל

 הטעמ בל-תמושתל .רכוז וז הדיעו ,ןכא
 :קדצב — ירעצלו ,רוביצב ךכ-לכ
 המבל לעמ העמשנ אל ,הרושב םוש
 םיארונה םימיל הדרח לש אל ,תאן״ד ;
 הרושב םוש אלו ,םידמוע ונא םהב י
 הרק המ ,הדיעוול הרק המ .ןוזח לש
 דציכ ? ונלפנ דציכ ? תאזה תורדתסהל
 ¬ה ? הזח אשמה תא םידי ימ ז ונדרי
 םויה םג םיקוקז הזה םעה ,תאזה הנידמ
 הזמ הנחמה י ?רש ,ירטנולווה ןוגראל

 ןימאמ ינאו .ומירהל לוכי םילעופה לש
 הנתמב.קרש ןימאמ ינא :הזה הנחמב
 םויה םישורדה תוחוכה םיאצמנ חוה

 לונה אכבה-קמע ךותמ ונתוא איצוהל
 .;ןאכ קר .וב םיאצמנ ונאש אר

 םמורתהל םיכירצ ונא ךכ םשל לבא
 ¬ל ריזחהל םיכירצ ונחנא .תולעתהלו

 ■ ונחנא ,הדמעמ חא תאזה תורדתסה
 .י־. .הנוזח חא ,דל ריזחהל םיכירצ

 םירבחל תחא הלימ רמול חצור ינא
 ¬ילה" ירבח ,הזה דצב ןאכ םיבשויה
 תרוקיבב אל אב ינניא ,םירבח ."דוכ
 ריכזהל חצור קר י1א ,תונעט? אלל
 סקנפ אצמנ ונתאמ דחא לכ ידיבש םכל
 רשא ,ירטנולוו ןוגרא לש דחא םודא
 ותרטמש וכרד תישארב ומצעל רמא
 תינויווש ,איידבוע תרבח םיקהל איה
 ונניא שיא תאזה ץראב תיטסילאיצוס

 ;-יאצ ;חזה ןוגראל רובחל םכתא חירכמ
 .וביא שיא .ירטנולוו;ןוגרא והז ,רומ
 יןיא םא ,וילא ףרטצהל והשימ חירבמ
 תמקה לש ■ תאזה הרטמב חצור אוה

 ,.לארשי-^ראב תיטסילאיצוס הרבח

 -תיגויצח;הרבחה ןוזחש ןימאה ינא
 ¬ה ■,יתיז; ,לארשי־ץראב תיטסילאיצוס. .

 ,לארשי־ץראל ונל שיש הדיחיה הכורע
 •־.- .הקזח לארשי תנממ*

 ,ןמקורד והילא ירבדמ
 לש לעופה דעווה רבח

 תורדתסהה

 -דתס.דה תגהנהש ירקיעה חטש "ך
 — וב דומעל הכירצ .דתיה חור 1 1

 תנגה :אוה ירקיעה לבא ,ידיחיה אל
 תאזב םלואו .וייח תמרו דבועה רכש
 ידמעמה לוצינה .הגהנהה הדמע אל
 רעסה .קשמב תטלוש תורספס ,רבגוה
 ןיבו םירשעתמ םירנוילימ תבכש ןיב
 הלשממה תוריזג .לדג םידבועה ללכ
 לע רוצעמ אללו ףרה אלל תוכתינ
 ¬יב תרוצב ,םילמעה לש םייחה-תמר
 םוקמב ,רבעב ונתינש תוידיסבוס לוט
 תרוצב ,התוא עונמל ידכו רכש תאלעה
 ־ב רבדה עגופ רקיעב .םישדח סיסימ
 תובורמ תוחפשמבו הסנכהה־יטועמ
 ־יקמו םיקימעמ לבסהו ינועה .םידליה
 .תוססוג םידבוע תובכש םעפ ידמ טיפ

 ם״ריתובברל ל״הצ ירדחושמו םיריעצ
 תונבל תורשפא רסוח לש בצמל וקחדנ

 ¬ל ןורזמ םירסח םידלי .החפשמו תיב

 ןיא .הייתשל בלח סוב םירסחו העש
 תורדתסהה ךותבו ץוחב ןימיהש אלפ

 .תוחלצה ףסואו שרוח

 לש המויק םצעל איה הנכסה ונלצא
 לש ידמעמה ןוגראה לש ,תורדתסהה
 ¬ה לכ לש ,ימצעה קשמה לש ,דבועה

 .רוד ייתמ הלעמל ךשמב רצונש יבויח

 . .תונתשהלו קספיהל םייח ידז בצמ

 -יבח-חורעה יתשב םכסאו 'הליפא

 י ; :תוע
 תיאמצע תויהל תורדתסהה לע .א
 -שמו הלשממה׳ לש ימוג-תמתוח אלו

 דצב תורדתסחה בצייתת .רצואה-דר
 .הלשממה תוריזג דצב אלו םידבועה
 לש הרקמ לכב תורדתסהה בצייתת
 דצל.םידיבעמל ־םידבועה ןיב ךוסכס
 ¬¬מכ אלו םהיניב ךוותמכ אלו םידבועה

 רדסל האירק י״ע ,םידבועה לע םייא
 ׳• .םלתב ;הליל,דלו.

 ¬ה היטארקומדה־ רבגותו רמשית .ב
 ,םיסוניכב קר אל .לבא ,תיתורדתסה

 דוסיי זאמ ,םייבמופ םיעפומו.זווליענ
 ןתניי,, האירקה תעמשנ תץודחיסהה
 ,לעיבת ."םילעופה ידיל םילעןפת רבד
 •־חיו ובישקי. ,ועמשי .התנענ [ םרט וז

 גהנת .הערכה לכ יבסל םיגיהנמה,ךלשמ..
 "השעגו־־־עמשנ" ללכה יפל 'הגהנהה

 י ."עמש1 דכ-רחאו ■*שענ" אלו

 רינל הבינ ירבדמ
 שרוחה ןיע ץוביק תרבח

 חא רשאל* אל העיצמ "דקומ" תעיס
 .וחוא תוחדלו תזכרמה הדעווה ת״וד
 יכ ,ונתעיבק ךמס-לע חאב וז העצה
 ףיקת וק הטקנ אל תורדתסהה תגהנה
 ¬ה תורדרדיהה תא רוצעל ידכ קיפסמ
 !■שיה.הרבחה לש'תיתרבחהו תילכלכ

 י ׳! ־ .חילאר
 ינועה וק לע םייח לש םתועמשמ
 ¬ב יוטיבל ,דאב הנביא — ויתחתמ וא
 ,יתבשחמ ןוביאב אל םג .הקיטסיטטס
 ¬יכ בושחל ןויסנו ןוזח רדעיהב אל םג'
 רחוי תינויווש ,דרבה ןאכ ןנוכל דצ
 אל .הנוניכו התמקה לע קבאיהל דציכו
 ¬קו הנומא אלא ,םירפסמ םוש וליעוי

 .םיילכלכו םייתרבח םידדמ תעיב

 תועט םניא םיינוחטב םילדחמ םג
 לש עקר לע םיחמוצ םח .הרקמ םניאו
 ךכ .םייטילופו םייתרבח םיגשומ תוויע
 ¬ה אשונ תויהלמ תורדתסהה הקספ םג
 .תינויווש הרבח לש התומד לע קבאמ

 ותורטפתהל תיארחא ךרעמה תגהנה
 ,ךב .ןימיה לש ותיילעלו ןורהא־ןב לש

 תזכרמה הדעווה לש היגשיה םיארנ םג
 :ןובשחו-זידב םיאטבתמ םהש יסכ—

 .תועמשמ־ירסחו םילד

 ;ווזגתנ יכדרמ ירבדמ
 ',־ תורדתסהה ׳תעעומ רבח

 •יגימה-רכשש עדוי ונתאמ דחא לכ ׳
 דמוע ונניאו שרל געל אוה םייקה םומ
 'לל'יחשמ,ר רקויזן לש תואיצמה ןחבמב
 הדיעווה טילתח :העיצמ ״דקומ״ תעיס
 ¬ה רכש,6!מ 60% לש םומינימ־רכש לע

 דדמל דומצ היהי רשא ,קשמב עצוממ
 ,׳דקומ" תעיס העיצמ ןכ ,חיחמח-רקוי
 ¬לעה לע טילחת תורדתסהה תדיעווש
 ־ל רקויה-תססות לש "חרקית״ה תא
 ?ב רקוי־תפסוח םלושתשו י״ל 1200
 ¬ב הלוע ,ריחמה רקוי דדמש תמיא

 •3־/"
 ילעו י לש תוצרמנה תועיבתה תחא ■
 -ב:.םליחנש־חח םיזוח החיה םידבוע,ך
 בוש ונל■ השגוה ■רשא• המודאה תרבוח .
 -ח■ ןש היינפו השירדהמ.תומלעהה שי
 •םייתנשל םיחת דעב עיבצהל דרעמ"

 חוררחטהז) ;תונימא •לע רומשל ידכ •
 !-וו7;.תונתיג״ד תוחטבהה תונימא לעו

 הדיעוול ;6יעיצמ.ונא -~־ םידבועה-ידע'•
 ־־גש־דח הדובע יזוח העבצהב שורדל

 ץ•'■ :־ ־•'־י •־■ • .!בייח

 הלקה שח ינא ,הריעה תאצל לוכי יגאש זאץר
 תא יתאצי אל ןמז המכ ךא ,תיתועמשמ 0

 .םירמ םישדוחו םינש הלא ויה ן ירדת
 ןשיה רדחה הזש הדבועה תא ריבסהל חילצא אל
 ךדמועב ,רודזורפבש ןורחאה רדחה ,יתודלי זאמ ילע

 רדחב םירוקיב טעמ ויה םהה םינמזב רבכ .ףסה לע
 הרידל רקיע-לכ ךייש אוה ןיא וליאכ ,חוכש רדת הז
 הזש יל המדנ .ןאכל יתעגה ךיא רכוז ינניא .הלוכ
 הראהב .חרי אלב םימ־ןבל ,דליל ,ריהב הלילב'היה
 וליאכ תעצומ ,דתיה הטימה .טרפ לכ יתיאר הרופא
 םאה ,הממדה ךותב יתבשקה .והשימ הבזע התע הז
 היה לזכי ימו .םיגשיה לש םתמישנ תא עמשא אל
 הז ןאכ בשוי ינא .הס רג ינא זאמ ?ןאכ םושניי
 תריגא לע דעומ דועב יתבשח ול .םמעתשמו םינש
 םכנמז ןיידעש ,םכל ןתינ ןיידעש ,םתא לבא !ןוזמ
 ,ם נ ערג ורגיא ,ןוזמ וספיא ,הז ךרוצל םכתושרב

 ףרוח אובי יכ ,םיקותמ ,םיניזמו םיבוט םיניערג
 אל המדאהו תובערו תוער םינש ואובי יכ לודג
 רגואל יתימד אל םלועמ ,ירעצל .םירצמ ץראב דילות
 יתייח ,תעד־לק ,דדש־רבכע רמכ יתייה ,ןדקשו זירז
 ־שכב ןימאמ ,אובי םויל הגאד ילב "רפה לא דיה ןמ

 רנרל בקעי'

 .י3יע רוא ,זא תילח ןכיסו

 ת£ הרת^ה ,דמלו

 יבלו ,ישפנ ךל האמצ תע

 ירללא .ךללא 0כךם ה*ג

 ׳י?'בא יסךפ ד1ע וצצ זא

 ; ז׳יא^ה ישא יבהןןךק/דוע

 חוורתמ ע^מו ר1פשו

 .ה$ס יתסזקי} ,ךי^ק_פ

 תא^נ א5*מנ ול
 ־י םלפכ ךיי?א חטש&ו

 ; ׳הןלד^ה ה$$ זא ,דך^ס-המ

 ׳ יםל#ה ת1ננלה ורן?*־־ה>9

 ע3!ג-,דמ ה$ען
 ייבל ל? חועןנךו הגחתינ

 םילרופ ח$ןל ובכ סא
 -•זי?אל ך!א ול$לן

 ט״0רת,ל*וטסוק

 רגרל בקעי לע ןמביפ בקעי
 וחשמ0—םגש ׳חריעצח חרישח תלהקמב",
 םע היותח ״״״?* חיח ׳יצראח יי״״״ יי3

 — דחאכ ׳יבינ־ךותיחב חיח .תרושל ץוחמ
 "דתמטח חא!! וחשמ ׳שדחת ופיריצ לכ

 ^םילג /1,ה אקתי חזב יכ םא
 .*;■־־ ~־ 1•7י) יגדל בקעיל ״םיריש״ דפש תתמ

 *£?**:"* !י״״ ***הב ״*״:חז עיפותש

 המ :יבלב יתבשח רבכע ומכ .יעוצקמ־בעורכ ינור
 םג ינא לוכי ערה הרקמב ?בערה יל השעי רבכ
 ־יעז םילעלעל ריינ יתיבוברזב ררופל וא ץע םסרכל

 — רופא הייסנכ ־רבכע ,רתויב היינעה היחה .סיר
 ידיב הלעי ,ינא — ,האירבה-רפס לש רופאה הצקב
 רבד־םושמ ינא יח רבכ ,דנהו .רבד־םושמ תויחל
 דימצמ ינא .וחמ רבב ןמזמ םינונזה .הז תמ רדחב

 הניא ויכבנב םא עומשל ידכ ,ץעה לא ינזוא תא
 -ןב רבכע ,ינא קר .רבק תממד .תעלותה תלחדזמ
 רדתבס שרשרמ דדוב ,רבקל רבעמש שיא ,תוומלא
 ־ל ,תיננוכל ,ןחלושל ביבס ץק אלל ץר ינא ,תמה
 ,הרופא הלמישב ,הלקט הדודל המודב ,עג .אסיכ

 תררוג ,הריעזו הריהמ ,הזירז .ץראל דע הכורא
 םויה עצמאב וישכע בשוי ינא .שרשרמ בנז רוחאמ

 ינש ומכ יניע ,ץל״ופמ ומכ ,עונ ילב ןחלושה לע
 ־תמ תיבוברזה קר ,תוקרובו ןהירוחמ ואצי ,םיזורח

 הריעז הסיעלב ןיעל תיארנ יתלב העונתב תעעונ

 ירה ינא .הרופטמה ךרדב תוארל ןבומכ שי זחתא^
 ׳ םצעל רייש ידז .רבכע הזיא אלו ,ינא רנויסנפ
 ינאש ךיאו ,תורופטמה ינפ לע ףחדמ ינאש הדבועה
 ;נס "ת^׳זהבש ׳ינושארל הענכהב ימצע תא רסומ

 טאל טאל בשו ,בושל ימצע קיעזהל ,םיבר םלישקב טאל טאל ד״1יחד;1ןייכ י" תכל יתקחרהש רחאל

 .הארמב ימצע תא ינא האור םיתע ? הארלינא תא^

 וחשמ אלא .םינפ לא םיגפ ,וטקפ ,דד ,ימצע תא האור
 ׳י״יי קיחו יהשמ ,רתוי קומע

 לא טעמ ,דצל טיבמ ,עונ ילב .דצל טיבמו רהרוהמ
 ינא רשאכ ■שגפיהל ולדח וניטבמ .ירוחאמ

 ללב עדי אל ומכ ,רוחאל תינפומה ףוגה תיצחמב עז

 "גאש? 2״ל ינעמ לא יל׳יי ילה וליאכ ימ?ק לע
 י״א א הייעמ בא,בח ־יילתל לוכי וניא בושו

 ,ילש הנמאנה האובבה תייהש ,אודקל הצור יתייה
 '!ך־"* יניא ׳יזיעו ,םינשה

 וזיאל הכחמ וסב ,קמוע הזיאל בישקמ ינפ דימעמו
 ,רחא והשימל תייצמ ,יכוכזה קמועב ,םש לבא ,הלמ

 חור■!■! ,1״,.. 1. !. •יתאמוקמהזיאמ תוארוהל הפצמ
 תוהגה-ילעב לעלעמו ןחלושה דיל ךכ בשוי ינא
 הדיחיה תורפיסה - הטיסרבינואה י^מ ״ו^צ

 האורו ,םיאלטת אלם יוהדה ןוליווה לע טיבמ ינא*
 .ןולחה ןמש רק בשמב .חפנתמ אוה תולפ וזיאי
 אצוי חתמ-דומע .למעתהל לוכי יתייה הזה םרזה לפ ,י
 שימגה ריוואה לע ,וילע ךפהתהל לק ,4? ללבד 11 י
 םישוע םישמ ילב טעמכ די *יי •י■,* ג??כה מ
 ףיתיש ילב ,"רכונמו תו^- "יט1לא

 "ךנתועסהל־י ת'בי״לי!״1םה ייוב והשכיא .םינפבמ
 ה תוצק לע ׳הזה הובגה חתמה לע ךכ םידמיפ ימ

 ייייםמי״י״־א,הדד^,~"^ !
 קבא־קדס הנבלה הרסהה לע רפ^ ״י",
 ייס-ינקבא םילשמ םי"* "■רער" ?"8 8" ■ייהב

 ■י

 ־י

 אוה ,"ינלופח אקסק" חגוכמח — ץלו ש ונודב
 ינפלמש ןילופ לש םיחדומה םירפוסה ילודגמ
 ,טשיבובורדב 1892־ב דלינ .היינשה םלוע תמחלמ
 דחוימ רייצב עדונ ןב .19*3 תנשב האושב חפסנ

 .ונימב

 ☆ 1.* סינשממ* ¥ 1^.
 םיילארשי םיררושמ תאמ ,םולשו המחלמ לע םיריש
 צוחב תנוע חז ועיפוה ,תידרפסה ןושלל ■םימגרותמ

 דדוע זכיר םידומע 35 תרגסמב .תידוהי״ תונכוסה
 דחא לכשכ ,םיררושמ 20 ,תרבוחה ךרוע ,קילדרבס
 תרבוחב םיגצוימ ,השעמל .דחא רישב גצוימ םהמ
 ידי־לע — שישקה רודח ; םיררושמ תורוד חשולש

 ,ותנוי ןתנ ,ןדלא .א ,ימרב ,ט ,ירזג םייח ,יחימע ,:ד:־לע -ינ'בח ייי י ״ילא לא״י ,חדלז
 תשמ — רתוי םיריעצה םיררושמה ןיבו ,ודיבא .ד

 בקעי ׳1'י ס .א ,טסק־זזעי ,א ,רסונג הריאי ,רוד

 ןועמש :תידרפסל תירבעמ ומגרת םירישה *תא*
 ,*י** יסיי : הפיטעה תא בציע !רפוע הדוהיו גרש
 םוהתב קילדרכס דדוע לש ןושארה ולעפמ חז ןיא
 □ח ףא וקסעש תורבוח וז תרבוחל ומדק .תול״וטח

 םע תיוושכעה תירבעה תורפסב
 חתופ "םיתאמ" לש 7* ראורבפ ןוילג תא ■^

 יייש" ׳יחימע *יויתי יריש רוזחמ
 ,ררושמח לש שדחה ורפס ןותמ םיחוקלה ,"םיל
 םיריש השולש ."ןקוש" ׳צוחב בורקב עיפ״הל דיתעה

 םרת זעילא לאפר □ג .בירק .א ידימ "םיינזאמ" י ■,יעיגח יקסנל םייח לש וניבזע דיתמ
 .תרבוחה לש חז ווילנל חפי ריא,

 ית" 2? ״גיביליג תאל לש התישאר״ לע חסמ
 "ח ואכו ,יפרגויב־וילביב יתורפס ךרע חל שי ,הפי

 > יג י{מם םישידקמ בל־תמושת ידמ טעמש ןייצל םוק

 ־ירמ חטכו ,תרייצ םנ חתיה ,עודיכ ,ברבדלו״חאל017

 .ו םדוק לע .ותוננערב הלוע ״םיינזאמ״ לש הז ווילי 'ל?ג?ה אי*ע םעפח נ*יי" תרו^סח !תאיש
 ל"" ׳""•י״״יקלי״ב ^
 חמ לע •״(19*1—1942) "הנבוק ןמוי״ חנייגרוקוס

 'ייסחמ תחא .ח"" ו,!" ■,א תלו״ חו^ ה״אוש

 ;י״״״י ל" ""ונ ם.אנ אמ^״טומ"!"'׳׳
 ייייי^ו םנגתחש ,יצראח ץוביקה לש לעופה דעוו
 התרכנש ריעצח רמושה תעונת רכז חא תולעהל ירכ

 שוביכה .ברע ,לב,ק ,,״״ לע

 : הפריו ידריו!!. .״>■ _ ■ינמרגה׳



 *ויתסב םיבצמכ ונל !חמצי םידלי! / עט^ט״י
 זפשוא "היפוסוליפל הצרמ רבעשל ,טכאלש ןנחוי ר״-ך
 ־והש תומקתב .חור־תלחמ לשב "הוולש" סוירוסנסב \
 ,תורבחמ ששב תורדוסמה ,תומישר בתוכ אוה דסומב !ח
 רקיע ןה !דלא תומישר .ותמלחה דעו ותלחמ תישארמ
 ־יסטו הדעווה לא ח׳רד איהש ,החיתפה ןמ דבל — רפסה
 .סכאלש לש ורורחש תשקב התילכתש ,תיווחמה תירטאיכ
 ¬ש ,תובתכתה השעמל איה הנורחאהו תישישה תוכחמה

 .ותמלחה תפוקתב םינוש םישנא םע טכאלש ר״ד ךרע
 □ינושה םיבלשה י״פע ,תיגולונורכ תורדוסמ תומישרה
 תרבחמה איח ,רתא — הנושארה תרבחמה .הלחמה לש
 רפסמ הליכמ איה .ששה ןיבמ תיתבשחמ חררוסמ תוחסה
 טכאלש לש ותומ — תוומב ולוכ תורושקה ,תויצניצולה
 היצניצולה ויב םירבעמה .הניא ,ותייער לש החומ וא

 .םירורב םניא הינשל תחא
 רדתמ אשונ תחא לכ תוליכמ תואבה תורבחמה יחש
 ולא תורבחמ יחש לש יוכרמה תינחה .יתלילע ףצר םע
 םינודשה .ץראה ־רורב לא ןייועה ללתה ינודש תשילפ אות
 ךכ י״עו ,םתומד תא םישבולו םדאה־ינב תא םידימשמ
 הפיסומ תרתלואמה תומדה .תרתלואמה סחוחוכ םיכוו
 רבד־לש־ותימאלש אלא ייח םדא !דתיה לוכיבכ גהנתהל
 םינודשה .בטיה תממוחמ ריווא תעוב לוכה ךס איה
 ותואש ,טכאלשמ דבל ,ץראח־רודכ לע טלתשהל םיחילצמ
 ןיבו טכאלש ר״ד ןיב קבאמה .ץצופל םיחילצמ םניא
 ותמלחהל דע ,חורבחמ״ד תיברמ ךרואל להגחמ םינודשה
 חילצמ (םיינש חונ) תישילשה תרבחמב .טכאלש ר״ד לש
 ־ווכ יח אוה .דדוב יא לא םינודשה ןמ טלמיהל טכאלש
 םג ב״חאו ,ישש ולשמ תשש ומצעל רצוי ,וחרק ןווניב
 םיאלממש דע םיברתמ הלא םיינש .תישש — תישנ תומד
 עדוי וניא רבד־לש־וסוסבש ,שדח ישונא ןימב םלועה תא
 הזה םלועה ארוב .םיהולא — טכאלשש דע .םכאלש חא

 .תמ —
 ךילהת שגרומ םהב ,םינמוי ןה תואבה תורבחמה יתש
 הנורחאה תרבחמהו ,טכאלש רי׳ד לש תיטיאה תמלחחה
 .וידייזיו ותשא ןיבו טכאלש ןיב תובתכתה ,רומאכ ,איה

 ־ברו רישע □לוע חלגתמ טכאלש ןנחוי לש ויתורבחמב
 ,ותלחמב תמגפנ חניא טכאלש לש חבישחח תלוכי .ןוימד
 -סמב םידבועמ םיינחור חו םיישפוח ויתוחוכ לכש אלא
 :טכאלש בתוכ סינורחאח ויבתכממ דחאב .ותלחמ תרג
 לוכי דחא לכ גידמ ינא ,יתוא ילאשת .אירבהל רשפא"

 תיירפס .ינפה םזחבא / ״*האלש ןנחוי לש תורבחמה״*
 .1974 ,״הדסמ״ תאצוה דיל םירותסה תדוגא *צוה ״״רוקמ״

 קר וליאו רתויב הלודגה יתילעו תאז .םלמ .אירבהל
 תילגתה .בוט רבכ — לוכה רובעל ךירצ יתייח הנעמל
 □ימויא ,םימוצע םח םיינכטה םיישקהש תורמלש איח
 ¬עמה .ריעז אוה אירבהל ינורקעה ישוקה ירה ,םיארונו
 אוח תויפש לש בצמל תעד־ףוריט לש בצממ ינורקעה רב

 —-■ןייעי !טק
 ¬כט םיישק׳ הלעמל יתארקש םיישקב לזלזמ אל ינא"
 םניא םירוסיחו באוכ חז .עגושמ תויהל ארונ חז .׳םיינ
 דע תוארלו וביבס לכתסחל ,תונפתהל םדאל םיחינמ
 :םייופשה םלועמ ותוא דירפמה למגה אוח רוויח חמכ
 -.הפל םשמ םוצע וניא רבעטח תאז־לכב לבא
 חזב וא) עגתשמה םדאב לח אל יתוהמ יוניש םוש"
 ויפוא ןיאו ותוישיא תא דבאמ אוח ןיא — <הפתשמח
 תיארנ הנומתהו רורפג זיזח קר אוה .טעמכ הנתשמ
 ,ולאל ולא חיטרפ לש רחא רשקהב ,תרחא תניפמ עתפל
 רוכזל ונילע םלואו — — .תתוועמו הרז ךכ לכ ןכלו
 איחש חמכ דעו עתפל הנוש הנומתהש חמכ דעש דימת
 וא דחא רורפג לש יוניש — תמייאמו תתוועמ ונל תיארנ
 התרוצל התוא ריזחי םג המוד יונישו חל םרג םיינש

 ".תמדוקה
 ¬חמה" גוסמ רפס יבגל תררועתמה ,תישארה הלאשה
 תיתורפס תועמשמ וזיא — איה ,״טבאלש ותנוי לש תורב
 ד תניינעמ תירטאיכיספ הדועת ותויהמ דבל רפסל שי
 ותלחמ תפוקתב טבאלש לש תויזהל שי םאה — רמולכ
 ¬עו תונווגמ תויזה ןתויה דבלמ תפסונ תועמשמ יהשוזיא

 ? תוריש
 טעמכ ותוא תמטוא םכאלש ריד לש ותלחמש ןוויכמ
 טעמכ רפסה קסוע אליממ ,ןוציחה םלועה יפלכ ןיטולחל
 רזומ םלוע והז .טכאלש לש ימינפה ומלזעב קרו ךא ולוב
 ־סיסב תוארל םוקמ טעמ ךא שיש ,יל המדנ ךא ,ןיינעמו
 לשי יתורפסה ןבומב םילובמיס — ולש םייללכה םילוב
 חונ״ב ,לשמ ךרד ,רבודמ רשאכ - רמוא יווה .הלמה
 ותיינבב תוארל חשק ,דדוב יאב םלועה תא הנובה "םיינש
 הסנמה זוררה־הלות טבאלשל עגונה הז דבלמ רחא לובמיס
 שזמיש ןאכ■ ונשי .יהשלכ ךרדב ימינפה .ומלוע תא תונבל
 ,םלועה תאירב ,חונ תבית — םיעודי םייתררפס םירמוחב
 ךרדב םידבועמ םניא וללח םירמוחה לבא ,וזורק ןוזניבור
 רהשלכ הכלשה רופיסל ויא .תיללכ םלוע־תייאר אטבתש

 .ילאירה םלועה לא
 םינודשה תמחלמ ןוגכ ׳טכאלש לש םירחא תונויער םג
 םייושעה תונויער ,םירתלואמ םירוציל םדאת־ינב תכיפהו
 ¬תב רזוח־ןזיה םילבקמ םניא ,תללוכ םלוע־תייאר אטבל

 היגרנאה .םילמסל ךפהיל ידכ טכאלש לש ותמלחה תפוק
 םינודשה קוליסב חרכהב תזכרתמ םילחמה טכאלש לש
 תפוקתב ויבתכממ דחאב ןעומ םנמא אוה .וייחמ הלאה
 -מ0״ל ,רבד לש ופוסב ,דפהיל םידיתע םהש ,וחמלחח

 :״סיל
 יגאש .לשט ךרד לוכהש יל חארנ (וישכע) □ימעפלו"

 — םילמס םח וב םירוביגה לכש רופיס רפסמ וליאכ
 ־הו ינא םג ילוא עדוי ימו תא םג ילואו םינודשה םג
 בתוכ ינא דוע ?המ תעדוי תא-ילש בוקינ
 ירבח לאו 'רשיילפ' לא סחייתהל ונילע ךיא יתאצמו
 םאדמ תמייק ךיא .רפסב תויומד לא ומכ — ויערמ
 חתיח אלו אלו אל איה םדו רשב לש חשא ?יראבוב
 רבד תלמסמ איח ןיאו לשמ אל םג איה לבא .םלועמ
 תמייק אל ללכב איחש דיגהל רשפא יאו ח םצעל ץוחמ
 תמייק איה .םעפ ףא רוע הפוטע חתיח אלש יגפמ קר
 וא הטרפאנוב ןוילופנ םייקשמ תוחפ אל ,זוחא חאמב
 םלש םויק תמייק יראבוב םאדמש ומכ — והז זא .ינא
 □ג ךכ ,הבותכ איח וב רפסה תולובג תא ףא רבועו אלמו
 ןלזח אוחש תתמל תירותסמ ךרדב םייק ןמשה ׳רשיילפ׳
 ןוויכמ טעמ דוע יאדווב םלעיי ילש ימלועבו ריווחמו

 ןח ולא-*16188 הארנכ ךלוהו הפתשמ ינאש
 בוט ולוכש □לועב ןחל הכוז אוהש תונורחא תונומת
 םלעיי טק טעמ דוע (1םש חזיא) .*הוולש' םילוח־תיבבש
 תורבחמה יפד ןיב רובק ראשי ונממ ראשיש חמו ירמגל
 ¬צע תא תולגל תוסנלו רופחל היחי רשפא םש קרו ילש

 ."החירסמה וחור תאו תושביה ויתומ
 וב תוארל השק ןהבו ,תורבחמב רתונ "רשיילפ" ,ןכבו
 ר״דל קיצהש ,םינודשה שאר רשאמ חח ףסונ רבד
 "תורבחמ,,ב תוארל השק .חור־תלחמב הלותה טבאלש
 המדנ ."םיינש חונ״ו "רשיילס" לש יתורפסה דמימה תא
 םהב שפחל *וא רפסה תלוכיל רבעמש ןויסנ הז היהיש ,יל
 הלזדג רתוי הברה חנחבה תשרוד תורפסה .יתורפס דמימ
 הלוחה טכאלש לש ומלוע לוכיש יסכמ רבו ץומ ןיב
 שי ,יתטטיצש הנורחאה הקסיסה ,תאז הניחבמ .עיצהל
 ¬נתוא גצומ ןמצע תורבחמבש דועב :דוכלימ םושמ הב
 הייובברעח תא ליכמה ירישע שפנ־הלוח לש םלוע תיט
 ,םידבועמ־יתלב םילמס לש תיתורסס־יתלבהו תקדצומה
 ררדכ *דזה דוביעה רסוח תא גיצהל תאז הקסיפ הסנמ
 לא תורבחמה תא בינגהל הסנמ רנסח םהרבא .דוביעה
 אלא .חזה דוכלימה תועצמאב תירוחאה תלדב תורפסה
 ,שממ לש תורפס רפסב תוארל ןויסנה לע רתוונ םאש

 .גייוסמ־יתלב ןיינעב וארקל לכונ

 הלס דוד

 תקהלב הרוכב
 "עבוע־תב"

 שולשב "עבש־תב" תקהל העיפוה השדחה התינכות -ך
 הנא :היפרגואירוכ) ״ריש״ — ןחמ תחאש ,תוריצי _1
 "את" — תרחא הריצי ,תימלוע ״רוכבב איה ־־ (בולוקוס
 ¬הו תיצרא הרוכבב — (ןאהוק טרבור :היפרגואירוכ)
 ילאט לש היפרגואירוכב - ״עיקרה תפיכ״ — תישילש

 •יטיב
 ־ח איח ,חגטנאס לש תקיזומ י״פע■ ,"עיקרה תפיכ"
 םיניגפמש ■תלוכיהו ברעת תוריציב תבכרומהו הכורא
 ¬תמו השק הריצי יהוז ,הצרעה. תררועמ הקהלה ינדקר
 .לטובמ־אל יזיפ רגתא םיעצבמה ינפב הגיצמה ,תכשמ

 לוחמ

 זע םירמשנה ,תולילקהו זחה ,קסופ־ימלבמ רעוסה בצקה
 ניגזמחמ חג תיעבטה חוכלחשחה ,תוינועבצה ,ךםמיד תדר
 ופיב" תא םישוע ,המבה ללחב םיעבצו תורוצכ םיגדקרח
 בצקה ,הקיחמ,דשכ ,תקתרמו תגנעמ תריציל

 זוריצי יהוז ,םידיחיה היביכרמ םה תיציתפמוקחו *יעונתה
 ־דמח זחיצי ,תויפוסוליפ׳ חורמוי אלל תיטקרטסבא ליתמ .
 סיחוקל םלוכש םיטפשמבו םילמב ,תודבהב ונילא חרב

 . • ׳.לוחמה תפשמ .
 ,רומאכ ,איהש ,"את" ,ברעה. תא חמייסמח ״ריציה

 לוחמ תניחבמ ןח ־־י תינבנ ,לארשיב הדובב■ עוציבב
 וווכלשה תניחבמ ןהו 'המב תוקינכטו םיטקפא זטיתבמ ות.
 ־סבא תוחפו "םייטושיק" תוחפ םידבר לע ,תויתועמשמ
 ■שכ ,תיטמרדו תקתרמ ?וחמ תריצי י״את^ י.
 הוחמ לש םיספוניסב םיארנ.חלש תותחפתהח דדיקי הנכמה
 חוחתסתה תודוקנל תיצמתבש תיצמת ו*נ /חיט״ת ..
 ןהות תילע שיבלהל ןתינש ׳חמרד לש
 ־בנימוד חבש חורה■*יבצמ םלוא <תועמשמו הביבס.,והשלכ •,

14 

 ־עיקרה תפיכ" * ךותמ

 .םהל םשיינש ינוציח שוריפו ןכות לכ ודבעשיו םייס
 ־ה .ומצע יגפב גשה חווחק "את,,ב יתוזה־ינבטח קלחה
 ׳יאת" לש םילתכ תרזחשמ התיק וטברונ לש הרואפת
 םינידסמ םייונב םילתכה יטעמ תותוועמ תוביטקפסלפב
 תופוגל עקר תחא הנועבו תעב םישמשמו םיחותמ םימל
 ןמ קלח תווחמה ,םהיתופוג י תויללצל עקר ןכו םינקחשה
 ־םתה ןיב הדובעה בוליש .יתועמשמהו יטתסאה :חנבמח
 יתמיב גשה הווהמ דיר .ב ןה ץ ג לש הרואתה ןיבל ורוא
 ־טיבה םירפוחה ברימ יונממ .לעפתהל אלש רשפא יאיש
 םיאב - עבצו םיפוג ,העונת ,לצו יוא ,ללה - םייח
 לוצינ .ולש תויביטקפאב םיהדמ לוצינו .תוגזמתה .ללכל
 יתמיב גשה לכ הב הפוקתב וליפא םימישרמ וינשחש
 ¬רוה ןחל תויתוזחה תויורשפאה ףוס־זיא תמועל לסבתמ

 ׳1עבש־תב" תקהל לש לוחמה ילגרהמ המכ .עונלוקב ונלג
 דצמ הנניא העונתה !שודיחו הפונת וז הריציב ולביק
 לא המבה םינפמ םא יכ ,ידגנה .דדיצ לא המבה לש דחא
 ¬ונת רשפאמו יעופיש אוה לוחמה חטשמ רשאכ ,החמדק

 תיתרגיש־אל הביטקפסרפ קינעמו הליחז ןיעכו לוגלג תוע
 דלגור לש הקיזומה .רתוי חולכוקמח לוחמה תועונתל
 ,םייטרקנוק םילילצ לש םימלש םיעטק לע תססובמ דיול
 היבופורטסואלקה תריוואל עייסמו םילשמ םרוגכ םיאבה

 םינדקרה תועונת לעי המבה לע בצועש אתה לע !דרושה
 ,םהינפו

 תפיב״ל דוגינבו'"טעמ הזיגרמ תריצי אוה "את״ש ןכתיי
 תריווא ונילע הדשמ ונניא ,ימיב ילאט לש "עיקרה

 י (15 ׳םעב דשמהח)

 ---•ןדוחו1

 ןיציו׳זלוסל לווע .עונלוק
 רב" עונלוק — ״ןושארה רודמה״
 לש ורפס י״פע ןביבא-למ ,"הדוהי

 )ןיצינ׳זלוס רדנסכלא
 .דרופ רדנסכלא — יומיב

 יל ריכזמ ררופ רדנסכלא ינלופה יאמבה לש וטר
 די לא דימ ריבעהל ,םירענ ונתויהב ונישעש גהנמ □
 םיסדה ןומיס ךות ,"םירוסא םיעטק" םהב שיש םירפס
 םיחתפנ םירפסה ויה המ־ןמז רובעכ .רפסבש "םיבושה ה
 רפסה יקלח ראש דועב ,םירוסא םיעטק םתואב םהילאמ

 .די עגממ םייקנו םיקלחו םיחצ םיראשנ
 ןיב ףורפרב ונילא ץיצהל חילצמ רפוסה ןיצינ׳זלוס
 טירסתהש ונעדי אלול תרחא הנומתל טרסה לש וז הנומת
 ־םס תפומ־חריצימ םיבואש תויומדהו הארשההש ,טרסל
 אלל ונילעמ ותוא םירטופ ונייה ,יניצר ןמא לש תיתור
 !מ םיינוניבה םיטרסה םיבר ,ףוס־ףוס .הינש הבשחמ
 ־מת0ה לכ ,םלוא .םיינטיבה ןמ םיבר םיעורגהו םיבוטה

 וסמ תובייחתה ,רב שי ,תיתורפס תפומ״חריצי לע תוכ
 ־יד ינפב תועינצו הוונעל תובייחתה ,עונלוקה לש חמיי

 עבש־תב" תקהלב הרוכב
 (14 ׳מעמ ךשמה)

 םלוא ,גפומ־יתלב חתמו טקש־רסוח םא יב ןחו תוזילע
 םיינכט םיגשהו םיקתרמ םיטנמלא וב שיש קפס ןיא
 לש בחרמ הינפב םיחתופו לוחמה תפש תא םיביחרמה

 .וצומ םרטש תויורשפא
 דיחי עוציבבו בולוקוס הנא לש היפרגואירוכב ,"ריש"
 איהש ,תיתיצמתו הרצק הריצי אוה ,רורדכ דוחא לש
 תועונת לש תוצמיתו הטשפה ולוכש ולוס עטק ןיעמ
 דוהא לש ותדובע ךרדמ הבר תוגייתסה יב שי .לוחמ
 בכוכ ,וילע ולטוהש םידיקפתה תניחבמ ,היהש ,דוד־ןב

 .ברעה
 הנבמב ןחינ ופוג .רתויב תיבכוכ העפוה דוד־ןב דוהאל
 לע גת דוד״ןב דוהא רשאכ •םימלשומ יפויו םאות לעב
 :י'"5!,יא:י יגל הארנ אוה ,רואה ירוקרז תא טלוק ,המבה
 יד ורוע עבצ .םיינווי םילספ ןואחנפמ יה חילש ויעמ

 תומלשומ תויצרופורפו ןבולמ םיחצ םייסנכמ ,םוחש
 ןיבמ,תעמשנ שממ לש החנאש דע םהלש תא םישוע
 ׳יימי*.״ד1?%^ואמ עד1מ "1יי-!? דוהא .םלואה ילספס
 ־־ ילש ולוםה עטקבו ,להקה לע הרשמ אוהש םשורל

 ידרואח וא םוקמ ול הצקומ םיפתחשמ־חובר תונומתב םג
 טעמכ לש ידמ תטלוב הדימב םישח ונא — ןלוס לש
 העונתה יפילו ןתל טעמב־תמרוצ תועדומב ,םזיציקראנ
 םייפוי דוסש םינותנ לש תנהכמ תוברעתהב ,ופוג לש
 ־תבו תוינטנופסב ,םמויקל תועדומה רסוחב אוה יתימאה
 לכ לש תיתימאה ותנומאל םיוולתמה ,םמויק לש תומימ

 םירבאה םאותו ישונאה ףוגה יפיש ףא־לע ,המב ומא
 ¬ש ירה ,לוחמה תויונמא לכמ םידרפנ־יתלב םיקלח םה
 התועצמאב קרו חונמאה תא תרשל אכ תמבת לע םמויק

 ןבפמ אןחש י״י •יתימאה יסויב תולגתהל
 תיישעו הז תויופידע־סלוסב בלש לע גוליד .תיזיפה
 'צ;םיםבותב םינמוט תיטסינויציביזהא תרגסמל תונמאה
 עדו נניא ,המצע תונמאל ומכ ןמאל םיינסרה םהש םיי
 3 .£ י״'יא ״"1י יכל יארחא רוד־ןב דוהא םא
 א הש ךרדב ורחב םמ םג אוה םג םלוא ,ולש םיפרגוא

 •־?יעה זמ תוקחרתה השעמלו ךרד רוציק הדזאבל
 י^. ש ׳יניי ־דלסמיש הניד לש הנורסח דאמ טלב
 הידעלב .לוחמ תקחל לכ וביבס■ םיקהל ןחינש "ןיערג איה
 היתועפוה לכל שיש קמועהו דוחייה חא הקהלה הרסח

 ■הרהמב היתועפוה תא שדחתו בושתש תווקל שיו

 ¬בו הריוואב תונמאנ לש םומינימ לע רבדל אלש ,רוקמ
 , .תויומדה בוציע

 .דלא תורוש בתוכ תעדלש ליעל רומאה ןמ שחנל לק
 םיטרסה רודמב "ןושארה רודמה" תא גווסל רשפא
 םיעדוי ונא רשאכ רתוי םרס״ד לע הלוע ונזגורו ,םיעורגה

 .םייהורפסה ויתורוקמל עוושמ לווע וב שיש
 תלועפ ומכ הארנ דרוס רדנסכלא לש "ןושארה רודמה"
 םיעטקה לב תא רפסה ןמ וסינ הב "תידווילוה ןוניס
 ואיצוה ,ץלאמשו ןימ ,המרדולמ ,תומילא לש "םיניינעמ ה
 הב הריוואה ךותמו יניינעה םרשקה ךותמ לילכ םתוא
 תתוועמו תפלוסמ ידגומח ונינפב וגיצהו רפסב םיבולש ויה
 תואמסיס לש הבובנ האירק ומכ ונל םיעמשנ ,טרסה לש
 םדאה םלצ ,שפוחה — הריציה לש םיירקיעה היאשונ
 ומצע ססבמה ןוטלש לע ותומד ,ונממ ללשנ שפוחהש

 לכ תותוועמו תישונא הקלח לכ תוסרסמה תוטיש לע
 ־שילקב טרסב םיעיפומ .דלא לכ - תמאו קדצ לש המרונ
 י״טק" .תענכשמ־יתלבו תכחוגמ ךרדב תומלפודמ תוא
 תוינייפוא רתויה תונומתה ןיב םיבלושמה ,",דיגולואדיאה
 תואמסיס סש הבובנ האירק ומכ ובל םיעמשנ ,טרסה לש

 .ןחב ןימאת וניאו זעבמ וניאש םדא יפמ
 לש תווצ לע טרפה תא דרוט ססיב תינכט הניחבמ
 תויומדה בור .ןיסזלתל תיארקא ךרדב ףסאנש ,םינקחש
 דגנו דעב ,ערו בוט לש הסושס תנוכתמב ןה טרסבש
 השועש םיצמאמה .הלאב אצויבו רהוסו ריסא ,(רטשמה)
 5£ייי£ ׳ילש םירוביגה יגהו" **יונה תונומתל תתל ררוס
 םיינדה םינקחשה .הכובמ קר ונל םימרוג ,תיטנתוא תיסור
 םייסור תומשו םילימ איבהל ןויסב ךוח תילגנא ■ םירבדמ

 .םימחר ונב ררועמ טקפאה .יסור אטבמב
 טעמכ תרטמב הפוק טרסכ השענ "ןושארה רודמה
 ןיבהל וגל השק תרחא ,ףסכ תושעל תיעמשמ־דחו תיולג

 יפלבג דפוסה ןיצינ׳ולוס יפלכ ,ןיציג׳זלוס לש חיתור ייד"^ "?*,ל?2001 2יםגכ "לבוגח העפותה תא
 בולעתו לוזה גוסה ןמ הלומעתכ גצומה ,ומצע אשונה

 .דלס דוד ־י"'3

 םירבח טפשמל "ךרעמ,.ה תעיס תלהנה תא תעבנת "דק1ם
 שיש ,הלא היעטהו האנוה ישעמ .13 ־רבחד חידוזזוח "ודח•,".,*, *.***....ו.. .___ י

 (2 דומעמ ךשמה)
 רמסומ אצויה ל״כזטח קר .חניסמה הד
 אלש ינממ הלטינ וז תורשפא .ךכל
 ¬יאכ ,ףסונ בזכ ףכ לע ופיסוהו ,קותכ

 די"",,. ־?*1יי עיזכ ייי /יתנמזוה יל
 הדיעווה תואישנל עיעזש ,הז קרבמ .4
 ,12.3.74 /ג םוי לש םירהצה תועשב דוע

 ,ותולבקתה םע םיריצה תעידיל אבוה אל
 רחאל ,רקובב 13.3.74 ,*ד םויב קר אלא
 תליענל ךומסב .ךכל העבתנ תואישנהש
 א ל ו ,תוטלחהה לע ןוידה תעב ,הדיעווה
 !ידה לע העבצהה רבכ הכרענש ר ח

 לע הדיעווה יריצל עדונ ,יללכה ןובשחו
 ,תואישנה יסמ אל ל״נה קרבמה לש ומויק
 ־נתנ יכדרמ ׳הה ,הדיעווה ריצ יפמ םא יב

 25. ** אי3זןל תואישנהמ עבתש ,ןוז
 רשיא זא קר .הדיעווה תעידיל קרבמה
 רבד תא ,1 ׳םמ עבתנה ״תואישנה ר״וי
 ¬ה תעיריל ואיבהל חיטבהו בתכמה תלבק
 .. •הדיעוו
 ל קר הדיעווה ינפב ארקוה קרבמה .3

 !יא ־חיטלחחזן *ולבק ךלהמ לב םוח רחא
 דימ קרבמה ןכות תמלעהל ןויסגחש קפס

 המ עונמל ידכ קר אל ןווכ םיריצה תע
 גה לש היעטהה םיספת לע דומעל הדיעוו

 ^,^נ״יח'יא^זייגעב דיעמה תעיס תלח
 םהילע עיפשהל ידכ םג אלא ,ן־חהא־ןב
 1-? ־חיטלחזזח תלבק לע העבצהה תעב

 יייעלא תינעב העבצההש ,לשמל ,קפס
 לש ׳יתלועפ תכרעה חא תללוכה ,ת״וד
 ^הדיעוול הדיעו ןיב תורדתסוד״ד תגהנה
 צוח ,אצויה ל״כומה תלועפ תא הז ללכבו
 ייי םיייע׳י ייה וליא תורחא ויה ידיחוא
 ׳ריעמה ,תעיס תלהנה י״ע ומור יכ םיע
 ,םיעמוש םיריצה וית וליא'.-.ןכש לכ אל
 אצויה ל״כזמה ירבד חא ,העבצה םרטב

 .ומצע
 ישאכ קרבמה לש ונבוח עמשמל £
 יצי ימיי יכ הדיעווה יריצמ םיבר יחכונ

 5?עם 1יייעווה םלואב הצרפ ,ללוש וכ
 ־ חצלאג תואישנהו הליגר־יתלב תואחמ

 הקסםהח לש המויסב .הקספה לע וירבח
 םשב העדוה שב לאפר ׳הה רסמ ל״נה
 הנתח תא תצרתמה ,ךרפמה תעיס תלחנה
 ׳ד "חנבה-יאי, הנעטב ל״נ״ר השרפב החוג

 ,התאר ךרעמה תעיס תלהנהש ךכמ תעבונ

 המשב הרסמנש העדוהה םצעב .לוכיבכ
 םויה־רדסל "דקומ" תעצה לע ןוידה חפב
 ןורהא־ןבל השעמל הנמזה (2 ףיעס האר)

 .הדיעווה ינפב םואנל
 ־יעווה יריצל תבזוכ העדוה ןתמ .א ,7

 ןיעדויב ,ךרעמה תעיס תלהנה י״ע ,דר
 יריצ תא תוטהל הרטמבו תבחכ איהש

 ה הדעווה לש התדמעב ךומתל הדיעווה
 דסומב ,הדיעווב העיגפ ,רווחמ ,חדמח2
 ב — ךכ ידי־לעו ,תורדתסהה לש ןוילע

 ;תאובש תרותב תורדתסה
 םיטרופמה םישעמה עוציב ידי־לע ב

 2,2 זקתל תורשפאה הענמנ ליעל
 הטילחהש ,רעש ,הניכמה הדעווה התוויע

 ל ר,וםסל. אצויה ל״בזמה תא ןימזהל אל
 -רא ל^?צייד יא זובשחו־ןיד הדיעוו
 ללאררלכיב לבו?מכ ׳בתכבש ןובשחו־ןידל

 ,ללכב ומצע תא דבכמה יטארקומד זוג
 יי״י" •יחיי" חורוח&דה תודיעוובו
 ?ימאה חכונל וו השרפב תוארל .שי הריתי
 יעווה יריצל בתכב שגוהש ןובשתו־ןידב

 *1! - !(1ג ׳טעב) הד
 תא טרפנ אל הז ת״ור תרגסמב"
 םוהתב םתחש ,תזכרמה הדעווה ?תיד

 ."תורדתסהה ל״כזמ .לש ותריקס

 -חי3י22?'1, ל״כזמ לש ותריקם וליאו
 תנ אלו בתכבש ח״ודב אל ,היוצמ הניא
 גפב תתוא רוזמל אצויה ל״כזמל רשפא

 ו ס״עב הדיעווה
 4, ־ ־י* יתעפוה תעינמ ידי-לע <ג.

 ׳'ינקיי תדיעמל ח״וד תריסמ םשל ןורחא
 -ארסומ^ה*י^ותמ היזיעוי'ד ׳ייבר הדימב

 "■י״יד"• ׳יני״נמ *ו״קתה ״״
 ד*א?ה?״!ומימעמהי 1יויתרבחה תויעבל
 רשאו תונורחאה םינשב תורדחסהח חא
 ויתועפוהב ןייוטיב הא הבר הד^ '^

 ״*״ ל״ ל4״5£
 ^ ׳ז״ח חעיה
 ידכ אלא ^? 11 ??״,־יאל הדיעווה
 םט אל ׳ל״כזמה ח״וד תריס
 םע ת שפוח.י תינויער תודדומתה עיו״ל
 :ל״יגני״1 אטבמה ,ילגנ
 שממה ידיב הטוקנה תילכלכה תוינידמ

 ־רבהה םירעסת תובחרתהל תיארחאה ,הל
 ה ןויסבל ;םייתדעהו םיידמעמה ,םייח

 עורזל תורדתסהה תא ךופהל קסוס־יחלב
 תורדתסהה קותישל ;רצואה לש תעצבמ
 ווקירל ן םילעופה רוביצ לש םחול ןוגראב
 ¬ה ־םיכרעהב םידבוע,ד־חרבחו תורדתסהה
 יפש םייטסילאיצוסהו םיילעופה ,םייצולח

 ן רבעב תונוש תופוקתב ןהב ומע
 ב ,הדיעווב העגפ וז תבתכ העדוה .ה

 השבישש ךכב םג .ליעל רומאה לכל ףסונ
 םהלו תורפסל .רמרוגביןיקתח הבלחמ תא

 .הינויד ךלהמב תוסס
 ¬נה םעטמ תבזוכה העדוהה ןחמ .8
 םתוכזב תעיגפ הווהמ ךרעמה תעיס תלה
 שבשל הנווכ איה יכ ,הדיעווה יריצ לש

 ובב יאמצעהו ישפוחה םתעד־לוקיש חא
 ¬ב הערכהל ודמעש תולאשב עירכהל םא

 .תדיעוו
 תעיס תלהנה לש התעדוה תרבעה .9
 ¬ה ׳רקב ןורהא ׳חח י״ע הדיעוול ךרעמה
 אלל ,תקפסמ הקידב אלל ,! ׳סמ עבתנ
 '*** חיתיבלשהל סחיב יואר תפד־לוקיש
 ^ ללמואה יותיעב — דחוימבו חוירש

 ,גגושב ולו ,הדיעווה יריצ לש תיעטה וינ?!״?ד "5? 7 םויח"רדםל ׳ד״בצה םרט
 .ליעל הרבסוה ותעיגפש

 לש קרבמה לש ונכות תרבעה־יא .10

 ־?הבחנ2״נ?״׳?יריצזז חעידיל זורחאיןב
 ד^חנ?ח ל" !יעדויב יופיח הווהמ ,וה
 הז לדחמ .דקב .א ׳חל עודי היח רבכ תפ רז ^״ ב^יד״מה,חעים 1י״דו" לש בז
 תירטנמלא הבוח לש הרומח הרפה הווהמ

 ■חדיעווח תואישנ רי׳וי לש
 ינפב קרבמה לש ותארקה בוכיע .!!
 ־חמ תוטלחהה לכ םות רחאל דע הדיעווה
 ןידב אלש עיפשהל ףסונ לוספ ןו־יסנ הוו

 .הדיעווה יריצ לש םתעבצה לע

 31 *רלגתהש רחאל ,ךרעמה תעיס תל״ד ובד לע י״ייייי
 וכח הנכותב האסה תא השידגה האנוהה

 ־"1'ריצב תוטשל ידב םג ונ ות"?לבו
 ט ׳יייעייל וליוב םורגלו' םתומל ,ה־ויפ

 .הל

 שיש ,הלא היעטהו האנוה ישעמ .13
 ־גו הדיעווה יריצ לש ללוש תכלוה םמיע
 לש ןוילע דסומכ ,הדיעוול ןויזב ן^ר
 ףוחד יטפשמ רוריב םיבייחמ ,תורדתסהיד
 תאצוהו ,הידדצ לכל ,הלוכ השרפה לש

 .ןאכ ושענש םישעמה תרמוחכ ,תונקסמ
 ־ה חרמוזז חבונ —־ תאזב שקובמ .14
 "יבייח תא עומשל — העיבתה אושנ ןיינע

 ־םוש 3 לש בכרהב םירבח־טסשס ינפב ,דע
 ־שמח םוחב ןתנייש ,זידק-קסס יבו םיט

 .ץראב תילעומה תונוחעב םסרופי ,םס

 זימזהל םידבחה־טפשמ שקבתמ דכל־יא
 ׳דחעיזוה יכ ,ריהצהלו !ידל םיעבתנה תא
 יה 11.3.74 םוימ ךרעמה תעיס תלהנה לש
 י^מיימ"• 0ירבחת יבו "תבזוכ,דח

 "£לכ 0נץי ליעלד היעטההו האנוהה הש
 2" לכ רזביצ דימתב ןהכל םייואר
 *ד ^ידסוממ רתאב וא תורדתסהה תרגסמב
 דחסהה לש 13־״ד הדיעוול דע ,םירחבנה
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